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През 2017 г.  община 
Стралджа  ще се разпо-
режда с 887 367 лв. по 

План-сметката за дейност „Чис-
тота“. Най-голямата част от тази 
сума – 472 692 лв. е предвидена 
за проучване, проектиране, из-
граждане, поддържане, експло-
атация, закриване и мониторинг 
на депата за битови отпадъци или 
други инсталации или съоръже-
ния за обезвреждане, рециклира-
не и оползотворяване  на битови 
отпадъци /БОІ. За почистване 
на уличните платна, площади-
те, алеите, парковете и другите 
територии от населените места, 
предназначени за обществено 
ползване  е предвидена сумата от 
154 267 лв. План-сметката опре-

деля 260 408 лв. за осигуряване 
на съдове за съхраняване на БО, 
както и за събиране, вкл. раздел-
но, на БО и транспортирането им 
до депата или други инсталации 
и съоръжения и третирането им. 
Добрата новина за гражданите 
е, че   се запазва размера на так-
сата за твърди битови отпадъци. 
Според решението заявилите оп-
ределяне на таксата според коли-
чеството  на битовите отпадъци 
и ползване на вид и брой съдове 
за годината на нежилищни имоти 
да заплащат такса както следва: 
за 1 бр. контейнер тип „Бобър“- в 
размер на 1320 лв., за 1 бр. пласт-
масова кофа 240 л.- в размер на 
300 лв., като обслужването е два 
пъти месечно.

Îáùèíà Ñòðàëäæà çàïàçâà Îáùèíà Ñòðàëäæà çàïàçâà 
ðàçìåðà íà òàêñà ñìåòðàçìåðà íà òàêñà ñìåò

Øàéêîâàòà âîäåíèöàØàéêîâàòà âîäåíèöà

Êîíñåðâàòèâåí è áàëàíñèðàí 
áþäæåò ïðåç 2017 страница 2

страница 5

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒ
Студените зимни дни, снежната об-

становка в общината изправиха пред 
изпитание хора и техника. Екипите, които 
работиха денонощно, не допуснаха да 
се стигне до пострадали хора. Община 
Стралджа отправя благодарност към 
РУ –Стралджа, към общинския съветник 
от МК“Промяна“ Ангел Ангелов от Не-
дялско, към кметове , км.наместници и 
всички, които участваха в почистването 
на снега и помогнаха за спасяването на 
десетки бедстващи  в района на общината.
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Êîíñåðâàòèâåí è áàëàíñèðàí 
áþäæåò ïðåç 2017
Сериозен анализ на фи-

нансовото състояние на об-
щина Стралджа предшества 
планирането на разходите 
за новата 2017 г. По време 
на  общественото обсъжда-
не на най-важния финан-
сов документ на общината  
финансистите определиха 
проекта като строго консер-
вативен. Воля за спазване 
на фискална и бюджетна 
дисциплина е прилагане 
на основното правило  за 
финансиране на разходи 
до достигнатото касово 
изпълнение на приходи за 
всеки период.  Като цяло 
предложения проектобю-
джет осигурява условия за 
постигане на заложените 
цели, подчерта Радка Ру-
сева, нач.отдел „Финанси“, 
която представи доклада по 
проекта за общински бю-
джет. Политиката на общи-

ната ще продължи с усилия 
за подобряване условията 
на живот и бизнес- средата 
чрез оптимално усвоява-
не на средствата от ЕС с 
пряк ефект върху растежа 
на заетостта, доходите и 
инфраструктурата. Разхо-
дите за местни дейности и 
дофинансиране на някой от 
делегираните от държавата 
дейности се предлага да 
достигнат размер 4 211 907 
лв.     Във функция „обра-
зование“ очакванията са 
бюджетната година да бъде 
по-спокойна като резултат 
от значително завишения 
стандарт, който трябва да 
осигури планувано качване 
на работните заплати както 
и от намалените разходи 
за отопление в  във връзка 
с реализирания проект за 
енергийна ефективност. 
В социалната сфера  ще 

продължи изпълнението на 
проектите „С отговорност и 
грижа за децата о-7 години 
в община Стралджа -2“, 
„Звена към ДСП в община 
Стралджа -2“, „Заетост и 
обучение за хора с трайни 
увреждания“. 

Сериозна част от на-
бирането на приходи по 
бюджета има управлението 
на общинските недвижими 
имоти. Така през 2017г. в 
новия бюджет очакваните 
собствени приходи възли-
зат на  над 2 млн.лв. с пла-
нирано завишение от около 
40 хил.лв. Мая Димова, нач.
отдел ИДОС, определи като  
най-висок дял от общата 
сума  приходите от наем на 
земя, които ще достигнат 
345 хил.лв. Завишение се 
планира в приходите от кон-
цесии, които ще достигнат 
145 хил.лв. От наем имуще-

ство в касата ще влязат  55 
хил.лв. Заложените нетни 
приходи от продажби/дър-
ва за огрев/ са 180 хил.лв. 
Само 6500 лв.се очаква да 
постъпят от продажби на 
земя-придаваеми места, 
дворни места в регулация 
и земеделски земи при 88 
601 лв. през предходната 
година. Новата политика 
на общинското ръководство 
изисква да не се разделя 
със собствеността си , а да 
поддържа ежегодни при-
ходи от нея. Проектът за 
капиталови разходи през 
новата година, който е на 
обща стойност 817 727 
лв.,  предвижда извърш-
ване на основен ремонт 
на физкултурен салон при 
СУ“П.Яворов“, изгражда-
не на спортна площадка 
в ОУ“Св.Св.Кирил и Ме-
тодий“ Стралджа, ремонт 

на покрив, топлоизолация 
на ЦОП, изграждане на 
котелно и вътрешна ото-
плителна система в ОУ 
Войника. Добра новина за 
жителите на общината е, че 
в проект 2017 са заложени  
48 000 лв. за проектиране 
сградата на СПИ в Дом 
за възрастни хора. През 
новата година  чрез проект 
по „Красива България“ и 
собствено участие на об-
щината от 28 000 лв. се оч-
аква основно ремонтиране 
, ІV етап, на  общинската 
административна сграда. 
Новият бюджет ще осигу-
ри обновяване на ІІ етаж  
битов комбинат, основен 
ремонт южна фасада на ДГ 

–Зимница, основен ремонт 
ДГ –Войника. Планирано 
е обновление на улици и 
пътни отсечки, ремонт на 
репетиционната зала, про-
ектиране основен ремонт 
на  кметство Зимница както 
и изработване на Общин-
ски устройствен план. При 
старт на ПРСР към списъка 
на капиталовите разходи 
ще се добавят между 3 и 15 
млн.лв.по проекти за обно-
вление на улици, общински 
пътища и водопровод.

   Кметът на общината 
Атанас Киров изрази оч-
акването си за една добра 
финансова година през коя-
то да се реализират повече 
идеи на общината.         

Административно-нака-
зателната дейност и адми-
нистративното обслужване 
в община Стралджа разгле-
даха на своето декемврийско 
заседание съветниците.  По 
Закона за местните данъци 
и такси /ЗМДТ/ за отчетния 
период са съставени  337 
бр. фишове на физически 
лица и още 17 бр.актове за 
установяване на админи-
стративно нарушение. По 
Закона за опазване на сел-
скостопанското имущество 
/ЗОССИ/ актовете са 9. По 
Наредба №1 за обществе-
ния ред на територията на 
общината техния брой е 57 
като се отчита тенденция за 

нарастване дължащо се на 
засиления контрол както от 
страна на общината така и 
от органите на МВР, активно 
подпомагани по селата от 
кметове и км.наместници. 
По Наредба №17 за регис-
трация, отчет, правила  на 
движение и изисквания, на 
които да отговарят ППС с 
животинска тяга актовете 
за установяване на адми-
нистративно нарушение са 
18 бр. в резултат на което 
има временно задържане на 
превозните средства. Благо-
дарение активната съвмест-
на работа между община, 
новосъздадена общинска 
охрана и РУ Полиция през 

Åôåêòèâíè íàðåäáè, êà÷åñòâåíî 
àäìèíèñòðàòèâíî îáñëóæâàíå

периода са регистрирани 42 
бр. ППС а общината рязък 
скок в регистрацията.

Информацията сочи, че 
по съставените актови за 
отчетния период са издадени 
общо фишове и наказателни 
постановления 526 бр. на 
обща стойност 18 821 лв. 
Предадените наказателни 
постановления за принуди-
телно събиране от НАП за 
периода юли 2015г.-ноември 
2016г. са 122бр. на обща 
стойност 8 445 лв. Общината 
продължава превантивната 
работа с цел намаляване на 
нарушенията и съставяне 
възоснова на тях наказателни 
постановления.

Административното об-
служване е сред основните 
ежедневни дейности на об-
щинска администрация. За 
второто 6-месечие на 2015г. 
общината е предоставила 
близо 9 хил.бр.услуги като 
събраните суми са в размер 
на 124 465 лв. От януари до 
ноември вкл. 2016г. извър-
шените услуги са 9 311 бр., 
а събраните суми  172 163 лв. 
За удобство на гражданите от 
следващата година  ще бъдат 
инсталирани ПОС термина-
ли за безкасово плащане на 
различните видове услуги.

В първия работен ден 
на новата 2017 г. кметство 
Воденичане осъмна с мон-
тирано Информационно 
табло. Лед табелата се от-
кроява много добре както 
през деня, така и през но-
щта. Изборът на западната 
страна на сградата не е 
случаен. Така предлагана-
та информация  е пред по-
гледите  на пешеходците  
и  пътуващите по главния 
път МПС. Широкият ъгъл 
на виждане и високата 
яркост  правят таблото 
забележимо от деца и 
възрастни. Изобразената 
информация е за часово-
то време и температурни 
градуси.
Придобивката е осъ-

Êìåòñòâî Âîäåíè÷àíå ñ 
èíôîðìàöèîííî òàáëî

ществена по настояване 
на кмета Милен Ангелов 
и с финансовата подкрепа 
на Янко Митев и Атанас 
Георгиев. Изработката 

е с доброволния труд на  
Иван Георгиев. Благодар-
ности за съдействието с 
пожелание за успешна 
нова година.

Минималното възнаграж-
дение се увеличава от 420 
на 460 лева. Чистият доход 
на хората, които работят 
за тази заплата, се вдига с 
около 30 лева.

Нараства и акцизът на 
цигарите. Заради новите 
акцизни ставки по-евтините 

Ìèíèìàëíàòà ðàáîòíà çàïëàòà 
ñå óâåëè÷è ñ 40 ëåâà

цигари ще поскъпнат с 15-
20 стотинки, но едва след 
като се изчерпат старите 
бандероли.

В сила влиза и новият 
принцип на социално под-
помагане за семействата на 
децата с увреждания - вмес-
то добавки, определени в 
различни закони, родители-
те ще получават финансова 
помощ според степента на 
увреждане на детето. Най-
голямата сума от 930 лева 
ще получават децата с 90 и 
над 90 процента степен на 
увреждане, а най-малката 
сума - 350 лева - ще бъде за 
децата със степен от 50 до 
70 процента.

От социалното минис-
терство уверяват, че децата, 
които вече ползват асистент 
по програма, ще го запазят 
до изтичане на срока на 

програмата, като в същото 
време ще получават и по-
мощта.

От началото на тази годи-
на се променят и изисквани-
ята за пенсиониране за трета 
категория на труд. Според 
заложеното в пенсионната 
реформа - мъжете ще се 
пенсионират при навърше-
ни 64 години, а жените - при 
61 години.

Осигурителният стаж 
също се увеличава с по 2 ме-
сеца и за двата пола. Линия-
та на бедност, определена за 
2017-а година, също е по-ви-
сока - 314 лева. Промяна има 
и в размера на осигуровките, 
които плащаме за пенсия - 
вноската се увеличава с 1 
процентен пункт, като 0,56 
процента ще се поемат от 
работодателя, а 0,44 процен-
та - от работника.

 Забраниха лова на пер-
нат дивеч на територията 
на цялата страна. Освен 
това със заповед на ми-

нистъра на земеделието и 
храните Десислава Танева 
се забранява и разселването 
на пернат дивеч в приро-

Çàáðàíèõà ëîâà íà ïåðíàò äèâå÷
дата. Това е 
превантив-
на  мярка 
за  защита 
на живота, 
здравето и 
имущество-
то на граж-
даните. Забраната се въвеж-
да във връзка с усложнената 
епизиоотична обстановка 
поради констатираното за-

б о л я в а н е 
инфлуенца 
по птиците. 

В Ямбол-
ска област е 
регистрира-
но огнище 
н а  п тичи 

грип до елховския язовир 
до село Трънково. Там са 
открити мъртви малки бели 
чапли.
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Ñðåùó áåæàíñêèòå 
öåíòðîâå â Ñòðàëäæà
Декларация  против изграждането на бежански 

центрове от отворен и затворен тип и заселване на 
нелегални имигранти на територията на община 
Стралджа прие ОбС- Стралджа.

   Ние, общинските съветници от Община 
Стралджа, сме категорично против изграж-
дането на бежански центрове от отворен или 
затворен тип и настаняването на имигранти на 
територията на общината. Считаме, че евентуал-
ни действия в тази насока трябва задължително 
да бъдат съобразени с мнението на гражданите 
на Общината. Поради това настояваме пред 
бъдещите правителства на Република България, 
да не взимат решения за разкриване на ими-
грантски центрове от открит или закрит тип на 
територията на Община Стралджа.  Изразяваме 
готовността си да предприемем всички позво-
лени  от закона действия, за да не допуснем 
изграждане от страна на централната държавна 
власт на подобни центрове на територията на 
Община Стралджа.  Категорично заявяваме , че 
за решаването на въпроси, касаещи местната 
сигурност, от приоритетно значение е мнението 
на местното население. Никой няма право да 
налага на обществото решения, които изискват 
широко и открито обществено обсъждане.  Де-
кларираме , че единно ще работим в тази насока 
и призоваваме правителството и държавните 
институции да се съобразяват с мнението на 
гражданите и местната власт при вземането на 
решения относно разрешаването на проблема 
с нелегалната имиграция. Декларацията, пред-
ложена от общинския съветник Георги Узунов, 
председател на група „Промяна“, е приета с пъл-
но единодушие – 17 гласа „за“, на заседанието 
на ОбС Стралджа днес – 23.12.2016г.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Обява
Тел. 0887188844 продава  апартамент в Стралджа , на 

ул. Хемус 55 вх.Б ет.ІV ап.13, застроена площ 93 кв.м.

Óñëîæíåíàòà çèìíà îáñòàíîâêà 
– ïðîâåðêà çà  òåõíèêà è õîðà

Усложнена зимна обста-
новка в навечерието на новата 
година предизвика предпри-
емане на своевременни мерки 
от страна на община Стралджа 
и всички останали институции 
с конкретни  ангажименти при 
подобни случаи. Падналият 
сняг, преспите и заледяването 

предизвикаха авариране на 
автомобили като особено тежко 
се оказа положението в района 
на с. Тамарино. Десетки МПС 
се оказаха буквално в преспите. 
Спасителен екип от общината 
и съответните служби с учас-
тието на тежка техника от 
ПБЗН работи за спасяването на 

бедстващите. От ледения капан 
бяха успешно изведени семей-
ство с 4-месечно бебе и други  
изпаднали в беда пътуващи, на-
станени в отоплени помещения 
с осигурен топъл чай ,храна и 
завивки. Специализирана тех-
ника и човешки ресурс работи-
ха в района почти през цялата 
нощ докато се осигури подход 
за излизане на автомобилите. 
Всичко това стана причина 
за забавяне опесъчаването  на 
улици в Стралджа и останалите 
населени места. От общината 
напомнят, че при възникване на 
подобни извънредни ситуации 
предимствено се предприема 
организация за прилагане мер-
ките за спасяване на бедстващи 
хора, усилията на специали-
зираната техника първо се 
насочва за снегопочистване 
на основните пътни артерии, 
а след това за ІІІ и ІV клас 
пътища. В  изпълнение плана 

за защита при бедствия прио-
ритетно усилията се насочват и 
за осигуряване на ел.енергия и 
ток в населените места, снабдя-
ване с хляб и грижа за болни и 
самотни хора. Фирмата, с която 
общината има сключен договор 
за почистването на ІV-класна 
пътна мрежа е в готовност за 
реакция, поддържа се дежур-
ство на техника и хора, осигу-
рени са пясък и луга. Всички 
учебни, социални, здравни и 
други общински звена са оси-
гурени с достатъчно гориво за 
отопление. Призоваваме граж-
даните при обилен снеговалеж 
да почистват пред дворовете и 
фирмите си.
При бедствия и аварии мо-

жете да звъните на тел.112, 
органите на Пътна полиция 
, Пътни служби, службата 
за  ПБЗН, дежурен  по ОбС за 
сигурност при Община Страл-
джа – 04761/ 53-83

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÎ  ÏÎÐÈÖÀÍÈÅ
Йордан Койчев Йорданов, началник РУП към 

ОДМВР Ямбол е издал Наказателно постановление 
против   Георги Николов Станчев от Стралджа, ул. 
Яворов 73 за това , че на 29.09.2016г. е управлявал 
като неправоспособен водач мотопед, без да е ре-
гистриран по надлежния ред и без необходимите 
документи. Лицето не притежава СУМПС от необ-
ходимата категория. На основание чл.53 от ЗАНН и 
по чл. 177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП чл.175 ал.1 т.1 пр.1 от 
ЗДвП  НАЛАГА НА ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТАНЧЕВ-
Глобата се заменя с ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦА-

НИЕ.

Служители от дирек-
ция „Митническо разуз-
наване и разследване" в 
Централно митническо 
управление София  заси-
чат подозрителна обява 
за продажба на алкохол 
в сайт за безплатни обя-
ви в интернет. Митниче-
ски служители от отдела 
в Бургас  установяват 
контакт с продавача и 
представяйки се за кли-
енти  договарят  закупу-
ването на  определено 
количество. Търговецът  
първоначално определя 
неутрално място за сре-
ща, но в последствие, за 
да получат покупката си,  
той отвежда „клиентите" 
до склад с алкохол, който 

се намира в пристройка в 
двора на обитаема къща в 

село Лозенец. При послед-
валата митническа провер-

ка  от нелегалния склад са 
иззети  489 литра етилов  
алкохол в пластмасови 
бутилки и туби, с цвят 
и мирис на ракия. Не са 
представени никакви до-
кументи за произход на 
алкохола и платен акциз. 
Взети са проби за ана-
лиз и след получаване на 
резултатите от експерти-
зата ще бъде образувано 
административнонака-
зателно производство по 
случая. Операцията по 
разкриването на склада 
с нелегален алкохол  е 
извършена на 3 януари 
2017 г. със съдействието 
на служители от ОД на 
МВР Ямбол. Работата по 

случая продължава. 

Áåçàêöèçåí àëêîõîë îòêðèõà 
ìèòíè÷àðè â Ëîçåíåö

До 2-ри май трябва да се 
декларира и плати данъкът 
върху доходите. Фирмите 
трябва да подадат деклара-
ции за корпоративен данък 

и да погасят задълженията 
си към хазната до края на 
март. 

Ако гражданите подадат 
данъчната си декларация 

по електронен път до края 
на март, могат да използват 
5% отстъпка от данъка за 
довнасяне, но не повече от 
1000 лева. Данък за довна-

Äàíú÷íàòà êàìïàíèÿ çàïî÷íà
сяне имат само хората, кои-
то не са подали заявление 
пред платеца на доходи през 
последното тримесечие на 
миналата година, че искат 
и през него налогът да е 
удържан авансово. 

И тази година родителите 
имат право на намалява-
не на данъчната основа, 
респективно на данъка. 
Данъчната основа на един 
от родителите на едно дете 
може да бъде намалена с 
200 лева, което означава, 
че данъкът е с 20 лева по-
нисък. За две деца намале-
нието на данъка е с 40 лева, 
а за три или повече - с 60 
лева. Родителите на деца с 
увреждания имат право на 
още по-голямо намаление. 

Облекчения могат да из-
ползват и младите семей-
ства с ипотечен кредит. 
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В седмицата преди Коледа 
Училищният ученически 
съвет при СУ "П. К. Яво-
ров" гр. Стралджа органи-
зира благотворителен базар, 
като събраните от него пари 
ще отидат за избрана от 
тях кауза. Изделията - кар-

тички, сурвачки, торбички, 
коледни украшения и су-
венири, бяха изработени с 
много търпение и усърдие 
от групите "Сръчни ръце" 
и "Работилница за сръч-
ковци" включени в Проект 
BG05M2OP001-2.004-0004 

„Развитие на способностите 
на учениците и повишаване 
на мотивацията им за учене 
чрез дейности, развиващи 
специфични знания, умения 
и компетентности (Твоят 
час)“ – фаза 1, финансиран от 
Оперативна програма „Наука 

и образование за интелиген-
тен растеж“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез 
Европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

В продължение на месец 
малките ученици твориха с 
идеята, че ще помогнат на 

някого и ще направят нечия 
Коледа по-щастлива. Трудо-
любието и благородството 
не са единствените семенца, 
посети в детските души. 
Работейки за благородната 
кауза да дарят, децата нау-
чиха много за традициите на 

българите, за да ги спазват и 
предават нататък. В светлите 
дни на най-топлия празник 
децата от група "Сръчни 
ръце" и група "Работилница 
за сръчковци" желаят на 
всички надежди и усмивки 
в празничните дни!

Ó÷åíè÷åñêî 
òâîð÷åñòâî 
äàðÿâà íàäåæäà

Êðàñîòà ñúòâîðåíà îò äåöà

Учениците от ІІ а клас на ОУ “Св. Св.“Кирил и 
Методий“ Стралджа с ръководител Стефка Георгиева, 
участници в клуб „Сръчни ръце“ по проект „Твоят час“ 
доставиха предколедно настроение на родители и съу-

ченици с изпълнението на стихове и песни за празника. 
Всички останаха особено впечатлени от изложбата 
с произведения на децата. Изделията , подготвени с 
много любов създадоха онова неповторимо предколедно 
вълнение и очакване за празник. Усвоили нови умения  
децата бяха горди, че са участвали в едно полезно и 
добро начинание. 

Ñòàíåòå òàíöüîðè
НЧ “Стралджа 2016“ гр.Стралджа  с председател 

Нели Тончева Кавалджиева  набира  желаещи за участие 
в Детски танцов състав – І – ІV клас. Репетициите ще 
се водят от хореографа Каньо Канев.

Записванията на желаещите стават на тел.  0898878056 
– Нели Тончева Кавалджиева      

"Бащи и синове" беше те-
мата на занятието проведе-

но в СУ“П.Яворов“ Страл-
джа под ръководството на 

Áàùè ñðåùó ñèíîâå íà èãðèùåòî
родители в групата "Волей-
бол за всички" по Проект 
BG05M2OP001-2.004-0004 
„Развитие на способностите 
на учениците и повишаване 
на мотивацията им за учене 
чрез дейности, развиващи 
специфични знания, умения 
и компетентности (Твоят 
час)“ – фаза 1, финансиран 
от Оперативна програма 
„Наука и образование за ин-
телигентен растеж“, съфи-
нансирана от Европейския 
съюз чрез Европейските 
структурни и инвестицион-

ни фондове. Участниците в 
тази волейболна среща бяха 
юношите от IX и X клас 
срещу отбора на зрелите 
татковци. Срещата се оказа 
вълнуваща за всички. Отбо-
рите показаха дух и емоции, 
които заразиха присъства-
щите в залата. Резултатът от 
срещата беше 2:0 в полза на 
юношите, които като че ли 
пораснаха в този мач и сме-
ло играха срещу бащите си. 
Възрастните от своя страна 
ги поздравиха за напредъка 
и пожелаха реванш.

Ãíåâúò ìîæå äà áúäå ïîáåäåí! 
Äà áúäåì ïîáåäèòåëè!

 Инициатива на Учи-
лищния  учениче ски 
съвет/УУС/ при СУ“П.
Кр.Яворов“ предизвика 
дискусия в V б клас на 
тема „НЕ на насилието!“ 
Провокирани от  неприят-
ни примери на ученическа 
агресия  петокласниците 
пожелаха  да запазят те-
риторията си без насилие. 
„Гневът идва когато си 
обиден, уплашен, уни-
жен!“ открито разсъжда-
ваха учениците и веднага 
предлагаха  какво да се 
направи когато усетят, 
че са подвластни на това 

чувство:
Да споделя  с близките си
Да разбера какво предизвиква моя гняв
Да поема отговорност за поведението си
Ако съм засегнал някой, да се извиня
Заедно със своята класна ръководителка Валентина 

Димитрова  учениците от пети клас и  членовете на УУС  
разшириха темата давайки примери от своето ежедневие. 
Децата смело  търсеха  пътища за преодоляване на  ненуж-
на агресия. Като интересна беше приета идеята с участие 
във форум – театър, в който домакините на събитието 
изиграха сценка от училищния живот с неприемливо по-
ведение, а публиката влезе в ролята на коректор. Много 
приятно беше присъствието и  на специално поканения 
гост Живка Йорданова, секретар на МКБППМН, която  
предложи интересна игра „Нашите стъпки към толерант-
ност“. С всяка крачка напред участниците посочваха как 
може чрез толерантност  да се превърнат в победители на 
гнева – с търпение, доброта, самоусъвършенстване, наблю-
дателност, активност, самоконтрол. Да бъдем внимателни, 
да формираме умение да слушаме и разбираме другите, да 
се научим да съпреживяваме, да изучаваме и други култу-
ри, традиции – и това са „помощници“ за овладяване на 
гнева, знаят вече добре учениците от СУ “П. Кр. Яворов“.  

   С адмирации за инициативата  пом. директорът Галя 
Райнова поздрави всички участници и пожела в родното 
училище да не се стига до примери на агресия.

Äâå ñêúïè êíèãè 
áëèçêè äî ñúðöåòî íè

 „История на Горно Алек-
сандрово“ е книгата, за която 
може и да сте чували. Защото 
е издадена още през 2012г. 
Но друго е да я държите в 
ръцете си, да четете ред по 
ред разказаното от автора 
Митко Койчев – с любов, с 
разбиране, с отношение.  Ще 
откриете не само интересни 
факти, ще срещнете лично-
сти – познати и непознати, но винаги достойни за уважение, ще 
се поклоните пред историята на селището , съседно нам и пълно 
с наши роднини, ще научите легенди и подвизи, ще видите нашия 
бит, нашия фолклор, нашите празници…И ще ви стане мило и 
гордо, скъпо и роднинско. 

  През 2014г. този сладкодумен разказвач Митко Койчев, издава 
друга една безценна книжка. „В наш,та градинка расли порасли…“ 
представя игрите, които правят от детето „Човек“, обяснява авторът. 
И ни води по дирите на игрите от детството в миналото- един маги-
чески свят за обогатяване и добиване на емоционален и житейски 
опит, трогателни със своята неподправеност и чисти лъчения, 
притегателност и простота. Поклон пред порива на автора, който 
дава своя принос за документиране игровото богатство на децата 
от региона, а чрез своите спомени дава хляб и на нашето въобра-
жение. В книгата откриваме любими занимания от миналото като 
„игра на бъз“, „игра на гърненце“, „Добър ден, царю честити!“, 
„игра на корам“, „Кральо-портальо“ , „Дай, бабо ,огънче“, „Джин 
джин пръстен“  и др.  Всяка от тези игри открехва картината на 
неповторимото детство и без да искаме ще направим сравнение с 
днешното време. А може би ще се опитаме да предадем на деца и 
внуци по нещичко, което да прихванат от онова време. При всички 
случаи ще бъде полезно!

Кой е Митко Койчев?
Роден на 26 октомври 1932 г. в с.Горно Александрово. Учил 

първо в родното село, а след това в престижното за времето си 
Текстилно училище в Сливен. По-късно посвещава 16 години от 
трудовия си живот на текстилната промишленост. Междувременно 
завършва висше икономическо образование и преминава на работа 
в търговията. Интересът му към историята и миналото на родния 
край се заражда в многодетното семейство, където е израснал. 
През годините публикува различни по жанр материали в местния 
печат. Инициатор е за честване 120-годишнината от преименуване 
на селото, а по-късно и на други значими дати  и събития от мина-
лото му. Организатор е и на няколко родови срещи. Председател на 
местното  Генеалогическо сдружение „Родознание“.
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Øàéêîâàòà âîäåíèöàØàéêîâàòà âîäåíèöà
Äà îòâîðèì êíèãàòà 

íà ñïîìåíèòå!
Драги читателю, не прескачай тази страница! 

Отдели време да прочетеш сладкодумния разказ 
на един мъдрец за който родния край е свещен. Със 
сигурност ще научиш нещо ново или сам ще се по-
топиш в свои скъпи спомени

На 94 –годишна възраст от този свят си отиде Тяна 
Толева -  Почетен гражданин на Стралджа , дългого-
дишен кмет на община Стралджа, стопански ръково-
дител, активен общественик, антифашист, участник в 
съпротивителното движение, радетел за съхраняване 
на  всичко родно и българско. 

„За нея с най-голяма сила звучат думите „дос-
тойнство“, „чест“, „отговорност“, „дисциплина“. Тя 
не само посвети живота си в труд за обществото, тя 
остави примери за достойно поведение на лидер и 
спечели завинаги уважението на стралджанци. Ней-
ната енергия никога не се изчерпа, тя никога не се 
умори да работи, не се огъна пред трудностите. За 
нея нямаше нерешими проблеми. С поведението си 
показваше какъв трябва да бъде човек, за да остави 
трайна следа след себе си. Умееше да предизвиква и 
респект, и благородство. Учеше на вярност и честност, 
на трудолюбие и  взаимопомощ. До сетния си дъх 
поддържаше връзки с любимата Стралджа и страл-
джанци, интересуваше се от живота тук, радваше се 
на всеки успех. Пословична остава нейната преданост 

и искрена любов към хората, топла  загриженост за 
младите, за развитието на Стралджа, за съхранението 
на богатия местен фолклор. Всеки разговор за лично-
сти, събития и факти от този край за нея неизменно 
приключваше с изречението „Обичам Стралджа и 
стралджанци!“

    Тяна Толева ще остане един светъл пример за 
нас. Ще я запомним като човек с достойно извървян , 
градивен житейски път, със силна гражданска позиция 
и чувство за справедливост и демократичност. За нас 
тя ще остане жената с приятната  усмивка, с открития 
светъл поглед, с гордата осанка, с мъдрите решения, 
с доброжелателността и обичта към Стралджа.“ се 
казва в съболезнователното писмо на кмета Атанас 
Киров до семейството й.

    Ние, стралджанци, ще запазим спомена за един 
достоен човек, активен антифашист, безупречен и 
отговорен ръководител, който с мъдрост, сърцатост, 
упоритост и всеотдайност работеше в полза на об-
ществото.

  ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Й ПАМЕТ!

Íàïóñíà íè Òÿíà Òîëåâà

На свечеряване заваля 
силен сняг на едри и иг-
риви снежинки.Дядо беше 
ми обещал да ме води на 
воденица. Радостта ми беше 
голяма и от вълнение дълго 
се въртях в постелята до-
като заспя предчувствайки 
интересно пътуване.

  Събуди ме веселият ку-
чешки лай на Шаро – така 
се казваше старото  клепо-
ухо куче, овчарска порода, 
което носеше дълбоки и 
трайни следи по кожата 
си  като резултат от вярна 
служба. Когато изскочих на-
вън двора беше побелял от 
навалелия през нощта сняг 
и денят мъчително прогон-
ваше мразовитата тъмна 
нощ. Баба покриваше с 
шарената черга пълните чу-
вали подготвени за водени-
цата. Нетърпеливо скочих в 
каруцата. Дядо ме наметна 
с овехтелия си ямурлук, взе 
в ръце поводите на коня 
и с твърд но приятелски 
тон го подкани да тръгва. 
Каруцата тежко изскърца 
и потегли по заснежения 
двор. Потърсих с очи Шаро. 
Той беше застанал до баба 
и игриво въртеше опашка 
за довиждане, а тя се кръс-
теше и отправяше някакви 
молитви към небето, които 
само тя си знаеше. Да не се 
счупи колелото или пък да 
не ни срещне зло. Като че ли 
тръгвахме не на воденица, а 
на Божи гроб!

  Арап, така се казваше 
любимия ми кон, прекоси 
портата на заснежения ни 
двор и каруцата затрополи 
по калдаръмената улица. 
Така ние се потопихме в 
едно приказно  пътешест-
вие. Природната картина 

бързо се менеше, а спо-
мените на дядо  се редяха 
един след друг и правеха 
пътуването по-леко. Когато 
стъпихме на Марашкия 
път , който водеше към 
Шайковата воденица, вече 
се беше разсъмнало, а сне-
гът беше спрял да вали. От 
монотонното тракане на ко-
лелата ме обземаше сладка 
дрямка.Коженият камшик 
за пореден път изплющя по 
закръгления гръб на Арап.

Ето, там е Градешкия 
път- сочеше с ръка дядо, - а 
по-натам е  Синур дере- до-
пълваше той. Това запомних 
добре , защото по-късно 
там пасях селските говеда  
докато чиракувах.

От тука е минавал Па-
найот Хитов с четата си 
– продължаваше да ме по-
учава той като сочеше към 
обраслата с храсталаци 
пътека. Сега там се издига 
паметник на българския 
родолюбец. В далечината се 
показаха  заснежените вър-
хове  на Сливенския Балкан. 

А там са Сините камъни 
– продължаваше с напевния 
си глас дядо. – Там Шибил 
войвода се е укривал с че-
тата си!

Конят отби по тесен и 
покрит с храсталаци път. 
Вече бяхме се отклони-
ли  от Марашкия път и 
навлизахме в Арку. Това 
беше обрасла с храсталаци 
местност покрай р.Мараша 
където се намираше и Шай-
ковата  воденица. А малко 
по-надолу  всяка пролет 
се провеждаше Марашкия 
сбор. Това беше един от 
най-чаканите празници  на 
годината- за малки и голе-
ми. Децата получаваха като 

подарък от родителите си  
шекерена пръчка и балон-
че с пищялка, а на някой 
купуваха и сусамка. Там 
ергените и момите се запоз-
наваха, а по-късно повечето 
от тях влизаха под 
венчило. 

   Лек ветрец 
подухна  откъм 
Мараш  боаз   и 
ни засипа с без-
брой снежинки. 
Тънка  струйка 
дим се издигаше  
в далечината и с 
криволичане  се 
губеше в заснеже-
ното небе като ни 
показваше пътя 
към воденицата. 
От далеч се чува-
ше песента за Ал-
тънлъ Стоян вой-
вода, който слязъл 
с дружината си  в 
Стралджа града 
голяма. Конят се 
приближи с пръ-
хтене до отъпка-
ното от каруците малко 
пространство през водени-
цата. Няколко подранили 
млевари  се готвеха за път, 
а други, които току що бяха 
дошли като нас – разпряга-

ха. Грубо скованата врата 
на мелницата беше широко 
отворена  и през нея влизаха 
и излизаха  млевари с пълни 
чували. Когато влязах вътре 
ме лъхна миризма на пряс-

норазчупена питка и печена 
сланина. Едри мъже със 
завити мустаци и открити 
космати гърди с гайтанлии 
навуща , в които бяха нати-
кали  овчарските си ножове, 

с цървули от телешки бокс, 
пренасяха големи козлени 
чували със зърно без да се 
боят от студа. Покрай буйно 
накладения огън бяха нася-
дали млеварите от околните 

села и търпеливо чакаха 
реда си. Свистенето на вя-
търа идващ от Мараш боаз 
и приспивното ромолене на 
воденичните камъни допъл-
ваха мелничарския колорит. 

Разказите край огъня за 
вехти времена изостряха 
слуха ми. 

  Воденичарят, когото 
всички наричаха  бай Тончо 
Шайката, едър , костелив 
човек с мустаци като си-
ромашка стряха, отдавна 
пожълтели от тютюна, по-
тънал целия в паспал, стис-
нал между зъбите си късата 
си лула от време на време 
удряше с дървен чук по ка-
мите на подложния камък, 
да стане брашното по-ситно 
и бяло за коледната баница.  
Песента за стралджанския 
войвода , разказите за Ка-
ябашкото езеро, за Кайнар-
джата и Гьолската бога ме 
изпълваха с нова представа 
за заобикалящия ме свят. 
Аз вече се почувствах по-
расъл, само дето не можех 
да вдигам тежките козлени 
чували. А това беше много 
важно.

   Събуди ме ритмичното 
тракане на кречеталото. 
Последните съчки догаряха 
в огъня, а дядо ми даваше 

знак за тръгване. 
   Днес, когато 

отивам до Петолъч-
ката /Мараш боаз/ 
да пия едно кафе и 
да се потопя в спо-
мени, обръщам глава 
на ляво и на дясно 
, да не би да съм 
пропуснал нещо  от 
връхлитащото  ме 
море от спомени. О, 
да! Бях забравил! 
Недалеч от тук се 
намира Аптиьовлата 
локва. В спомените 
на възрастните тя 
е била оазис за во-
доплаващи птици и 
риби. Сега продъл-
жава да привлича 
вниманието на риба-
ри и ловци. Още по-
наблизо , от другата 

страна на реката, са руин-
ните останки на Шайковата 
воденица.

АТАНАС СИМЕО-
НОВ, с.Лозенец 
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Водени от желанието 
да бъдат заедно и да се 
веселят няколко пенсио-
нерски клубове от общи-

на Стралджа се обедини-
ха и отпразнуваха своята 
Коледа. Като домакини 
членовете на стралджан-

Êîëêîòî ïîâå÷å, 
òîëêîâà ïî-âåñåëî!

Ïîäàðúê áåç ïðàâî íà îáæàëâàíå
Станислав Марашки
Тази мечта не ми бе давала мира откак се помня: исках да стана съпруг на Снежанка. 

Да, да, точно така: не на кого да е, а на самата Снежанка – фееричната спътница на 
Дядо Коледа в приказните му пътешествия из целия свят. И колкото повече пораст-
вах, толкова повече мечтаех за нея, още повече, че в моите юношески очи тя вече бе 
влязла в контурите на истинска млада жена от плът и кръв, като в това съчетание мен 
определено повече ме интересуваше плътта, отколкото кръвта.

И все пак, нека сме наясно: никакви сантиментални или дори плътски подбуди 
не определяха курса на моите мечти така властно, както бащата на мечтания обект 
– щедрия и богат Дядо Коледа! И ако трябва дза бъда по-точен, дори не толкова той, 
колкото неговият прословут чувал с подаръци, простото видение на който ме хвърля-
ше в още по-страстно бленуване за снежната красавица. Като че ли в този вълшебен 
чувал Дядо Коледа носеше не подаръци за децата по целия свят, ами самата Снежанка.

Ето, например, словесният еквивалент на някои мои предположения-мечти, уловени 
направо от скрития поток на мисълта:

„Женя се за Снежанка и един ден, докато тя си наглася фризурата или се къпе, 
бъркам светкавично в чувала и си скривам един хубав самосвал със самонавиваща 
се пружина”.

„Снежанка, моята съпруга, ми подарява за една поредна Коледа целия чувал с 
подаръци. Е, нищо, че този път никое дете не получава играчки за празника, поради 
което всички деца намразват не просто брачния съюз между мен и Снежанка, а брака 
изобщо, нищо, че това задълбочава още повече упадъка на брачната институция по 
света! Какво от това, щом ще си имам толкова много играчки?”.

„Дядо Коледа ми е делегирал неограничени правомощия по ръководството и 
разпореж-
дането  с 
работил-
ницата за 
играчки . 
Възполз-
вайки се 
от  това , 
аз я про-
давам на 
безценица 
на външен 
инвести-
тор, в за-
мяна  на 
което той, 
р а з б и -
ра се, ми 
прехвърля 
тлъста ко-
мисионна 
в швейцарска банка”.

  И така нататък, и така нататък...
„Да искаш значи да можеш” – гласи народната мъдрост. А аз толкова много желаех 

брака със Снежанка, че един ден, дори и сам без да разбера как, видях как това желание 
магически се превърна в действителност. Не вярвате ли? Имате право да не вярвате, 
защото в първия миг и аз не повярвах. Главната заслуга за това беше на Дядо Коледа, 
който ме извика и рече сухо:

- Момче, знам за какво взе Снежанка. Но тая работа с подаръците, дето си я мислиш, 
няма да стане. Всичко е под брой и под ключ, и си имам охрана. И от сега нататък за 
Коледа специално ти няма да получаваш никакъв подарък. Вече си имаш Снежанка, 
тя ти е подаръка. Освен това от сега нататък като неин мъж ти ще я храниш, обличаш 
и купуваш подаръци ката ден, включително и за Коледа.

    Краката ми тутакси отмаляха. И в тоя миг срещнах погледа на Снежанка, която 
ми се усмихваше мило. Но, кой знае защо, тя ми заприлича на безличен четвъртит 
пакет, увит в амбалажна хартия – типичен новогодишен подарък...
Илюстрация Константин Коцев

ския клуб „Дълголетие“ 
бяха и най-многобройни. 
Техни гости бяха неумор-
ните на идеи джинотци, 
лозенци, които правят 
планове да се наредят 
сред най-активните и по-
скромните като начало 
маленовци. Поздравле-
нията заваляха като  ве-
сел стралджански дъжд 

– от председателите на 
клубовете, от кметовете 
на населените места, от 
редови членове. И се 
заредиха едни изненади! 
В конкурса „Мис баба“ 
наградата грабна Димка 
Тенева Пепелова, спе-
циален поздравителен 
адрес с топли пожела-
ния получи  за 80-го-

дишнината си Минка 
Караколева, викторина 
с любопитни въпроси 
поднесе Николина Фи-
липова…И много песни 
се изпяха, талантливи 
мъже и жени се изявиха, 
коледарски песни звуча-
ха и богословки шарени 
се издумаха,  хуморис-
тични сценки разсмяха 

публиката и дълги хора 
се завиха…

  Отмина още един 
хубав празник. Заздрави 
се приятелството меж-
ду клубовете, родиха се 
нови планове за сътруд-
ничество, гостуване и 
други инициативи. Да 
си пенсионер се оказва  
хубаво и весело!

ÓÒÐÎ

Шуми снегът като гъгрица
в листата на чемшира.
Призивен писък на токачка,
сънят от миглите изтрива.
Дъхът на топъл хляб се носи.
Денят настъпва с бърза крачка.

Неразрешени сто въпроси,
набързо искат да го смачкат.
И някак си е много лесно,
в черупката да се затвориш.
Ръце безпомощно да скръстиш,
вместо с живота да се бориш.

Станка Парушева
От "Моят хляб"

Шаре-
ни балони 
с  щедри 
пожела -
ния поле-
тяха към 
6-те  де -
кемврий-
с ки  ро -
жденици  
за  които 
пенсио -
нерския 
к л у б  в 
Джин о т 
о р г а ни -
зира мило 
тържество. Цветя и подаръ-
ци приемаха в празничния 
ден Дачка Георгиева, Ма-
ринка Георгиева, Стоянка 
Недялкова, Неделчо Недял-
ков, Йордан Златев. Трогнат 
от вниманието беше и Въл-
чо Михов, за който  70-тия  
рожден ден се превърна 

Êðèëàòè ïîæåëàíèÿ â ïðåäêîëåäåí ïðàçíèê

в най-хубавото събитие 
на годината. Всеки от ви-
новниците за колективния 
празник се отчете с домаш-
ни мезета и питиета. А на-
здравиците бяха за всички. 
Николина Филипова, пред-
седател на клуба, поздрави 
рождениците отправяйки 
им пожелания за здраве, за 

радостни и спокойни дни: 
„Бъдете опора на близките 
си, помагайте колкото мо-
жете. Да не се поддаваме 
на годините и те няма да 
ни победят!“  Народната 
музика предизвика всички 
да се хванат    на хорото с 
доказателството, че в клуба  
стари хора няма!
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 Êîëåäíà ïðèêàçêà â ðîäíèÿ êðàé
Съвместна инициатива 

на кметство Воденичане 
и читалище „Просвета 
1928“ превърна Коледата 
в незабравим празник на 
родния край. Гости и учас-
тници усетиха коледния 
дух, радваха се на всеоб-
щото добро настроение, 
веселиха се от сърце.

При откриването на 
празничния концерт Ми-
лен Ангелов , кмет на 
селото, облечен в народна 
носия приветства сърдечно всички, изрази желанието си в този тъй хубав ден воде-
ничанци да бъдат заедно и да си пожелаят една нова, добра, спокойна , мирна и пло-

дородна  година. Певческа 
група „Здравец“ представи 
новата си програма с най-
хубавите местни народни 
песни. Коледарската гру-
па с ръководител Георги 
Пенев събуди познатите 
чувства на радост и оч-
акване, прозвучаха люби-
мите коледарски песни, а  
благословката, изпълнена 
артистично и вълнуващо, 
разтопи сърцата на при-
състващите. Празникът 

продължи с  великолепен концерт-спектакъл на гостите от Фолклорен ансамбъл 
„Тунджа“. 

   Ó÷èëèùåí êîëåäåí áàçàð âúâ Âîéíèêà
Да бъдем добри! С това 

послание започна подго-
товката на коледния базар 
в ОУ“Хр.Ботев“ Войника. 
Ученици и учители заед-
но изработиха красиви 
коледни картички и други 
сувенири, които предло-
жиха за разпродажба с 
идеята събраните сред-
ства да бъдат използвани 
за благотворителност. И 
интересът към инициа-
тива се оказа повече от 
сериозен. Малки и големи 
ученици искаха да бъдат съпричастни, предлагаха стотинки и левчета, за да подпомог-
нат нуждаещи се. Щастливи от активността децата обещаха тази акция да не остане 
единствена. А добротворството да продължава да бъде част от училищния живот.

Êîëåäåí êîíöåðò â Ïúðâåíåö
Живи са традициите в малкото село Първенец! В навечерието на Коледа читалище 

и кметство се погрижиха да 
оживее всичко онова, което 
пази историята на селото. 
Възрастните жени показаха 
красива народна седянка, 
изпяха стари  народни песни, 
децата се надпреварваха да 
рецитират и да пеят за дядо 
Коледа, майки участваха в 
украсата на елхата и на цяло-
то читалище. Поздравления 
за празника поднесе кметът 
Вичо Колев, не липсваха 
пожелания от читалищното 
ръководство, което  се по-
грижи и за подаръците на 
най-малките участници в 

коледното тържество.

Íàé-êðàñèâàòà ñóðâà÷êà
В организирания от Об-

щински детски комплекс 
Ямбол предколеден празник 
„От Коледа до Васильовден“, 
част от който беше и област-
ния  конкурс по приложно и 
изобразително изкуство на 
същата тема, първото мяс-
то в раздел „Сурвакници“ 
убедително спечели  Даная 
Великова, ученичка от І клас 
при СУ“П.Яворов“ Страл-
джа. Журито с председател  
Стойка Цингова – художник 
и член Динка Ангелова – уредник в Регионален исторически музей-Ямбол оцени 
високо творбата на стралджанското дете. Сурвакницата на Даная е изпълнена в на-
роден стил с всички необходими послания, които дава чрез богатството и красотата 
си. Браво на Даная!

ÊËÀÑÈÐÀÍÅÒÎ:
Детски коледарски групи
І място – ДГ “Здравец“ Стралджа
ІІ място ДГ “М. Рубенова“ Стралджа
ІІІ място – Детска коледарска група при НЧ “Възраждане 1926“ Зимница
Две поощрителни награди за – коледарските групи на ОУ “Св.Св.Кирил и Методий“ 

Стралджа и ОУ “Св. Св.Кирил и Методий“ Зимница

Обредни коледарски групи
І място – коледарска група при НЧ  “Проф. Асен Златаров 1927“ Каменец
ІІ място – коледарска група при НЧ “Хр.Ботев 1922“- Поляна
ІІІ място – коледарска група при НЧ “Пробуда 1931“- Чубра 
Певчески коледарски групи
І място – коледарска група при НЧ “Просвета 1928“-  Воденичане
ІІ място – коледарска група при НЧ “Просвета 1892“- Драгоданово
ІІІ място – коледарска група „Чушката“ при НЧ “Просвета 1892“ Стралджа
Две поощрения за коледарските групи на НЧ “Възраждане -1928“- Войника и 

НЧ“Изгрев 1958“-Джинот

Танцови коледарски групи
І място – коледарска група „Бенковски“ Ямбол
ІІ място – коледарска група „Перата“ Стралджа
ІІІ място коледарска група „Багера“ при  земеделска къща „Аграрика“-Ямбол
Поощрителна награда за коледарска група „Феникс“ при НЧ “Пробуда 1931“- Чубра
Наградата на кмета – обредна коледарска куда при НЧ “Възраждане 1926“ Зимница

Íåêà ñå ðîäè 
æúëòî æèòî 
è ðóéíî âèíî!

По в е ч е  о т 
20 групи взеха 
участие тази го-
дина в Общин-
ския коледарски 
празник  орга-
низиран от Об-
щина Стралджа 
и  читалищата 
„Стралджа 2016“ 
и  „Про с в е т а 
1892“. „Да пазим 
и надграждаме, 
да обогатяваме 
и разпространя-
ваме този хубав 
народен  праз-
ник, да преда-
ваме на децата 
си традицията 
все така богата 
и красива!“, по-
жела при откри-
ването кмета на 

По-нататък пред погледа на жу-
рито с председател Нели Тончева 
Кавалджиева и многобройните 
зрители  започна представянето 
на групите.  Група „Коледарчета“ 
от ДГ“Здравец“ показа обичая 
„Очакване на коледарите“, пред-
ставителите на ДГ“М.Рубенова“ 
танцуваха и пяха със завидна 
енергия. Обичай „Посрещане на 
коледари“ показаха учениците 
от ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ 
Зимница, гръмко прозвучаха 
песните на приятелите им от 
основното училище в Стралджа. 
„Колкото звезди на небето, толкоз 
здраве на таз къща!“ благославяха 
децата от Зимница. Гостите от 
Чубра се представиха с две групи, 
прекрасни в изпълнението на пе-
сните и на обичая бяха кудите на 
читалищата от Каменец, Зимница, 
Джинот, Войника, Драгоданово, 
Воденичане, Поляна… Публиката 
аплодира и танцовите групи от 
Ямбол и Стралджа.
След обявяване на решението 

си за класирането, наградите 
връчи Гроздан Иванов, зам.кмет 
на общината.

общината Атанас Киров, 
който сподели и решението 
на общинското ръководство 
да завиши наградния фонд. 
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Ñ íàäåæäà çà çäðàâà, ñïîêîéíà, Ñ íàäåæäà çà çäðàâà, ñïîêîéíà, 
ìúäðà è óñïåøíà íîâà ãîäèíàìúäðà è óñïåøíà íîâà ãîäèíà

Даяна Валерия и |Жаклин

Тони и Жаки

Ивана и Петър

Тея, Мария, Живко

Марина

Габриела Антоний и Теодор

Изпратихме една добра 
година. Имаше трудности 
и успехи, може да направи-
хме и грешки, но всичко е 
в интерес на работата, каза 
в последния работен ден на 

2016г. кметът Атанас Киров 
на среща с колектива.- Бла-
годаря на всички, които 
помогнаха за решаване на 
проблемите. Нека си поже-
лаем една нова успешна го-

дина с реализация на всич-
ки наши идеи. Нека бъдем 
здрави, нека дните ни са 
изпълнени с полезен труд. 
За нас, за всички жители на 
общината! Наздраве!

Îòíîâî æåíà ñïàñè 
êðúñòà â Áîãîðîâî
И тази година не се на-

руши традицията в с. Бого-
рово жена да извади кръста. 
За да отпразнуват Йорда-
новден малкото жители на 
селото се събраха край ре-
ката и най-смелите нагазиха 
в ледената вода. Късмет да 
извади кръста имаше Мин-
ка Станчева, която получи 
поздравленията и пожела-
нията за здрава година. 

Ïðèåìíèöè íà 
òðàäèöèÿòà
Децата от Детската гра-

дина в  Лозенец са най-
ревностните пазители на 
традициите. На това ги учат 
техните учители и възпита-
тели. Преди Коледа момчета 
и момичета участваха в про-
грамата за възпроизвеждане 
на обичая „Бъдни вечер“ и 
„Коледуване“. Набрали сме-
лост малките гостуваха в 
кметството и в читалището 
където зарадваха всички с 
коледарските песни и бла-
гословките.

   В навечерието на ху-
бавите празници, гости на 
Лозенец бяха и фолклорната 

група при пенсионерски 
клуб с.Джинот, които заед-
но с драматизацията „Сливи 
за смет“ положиха основите 
на едно прекрасно приятел-

ство и сътрудничество. На 
сцената се изявиха моми-
четата от танцовия състав 
на Лозенец и коледарската 
група.


