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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

 ÀÂÒÎÌÈÂÊÀ  - качествено вътрешно и външно измиване на леки ав-
томобили и микробуси

ÑÅÐÂÈÇ- обслужване на ходова част, смяна и залепване на гуми, баланс, 
богата гама масла, филтри, антифризи, разнообразие от чисто нови 
летни и зимни гуми, чистачки и др.асортименти

ÁÅÍÇÈÍÎÑÒÀÍÖÈß –  горива на конкурентни цени
ÐÅÑÒÎÐÀÍÒ – разнообразно меню, лятна градина, обслужване  и с вау-

чери за храна
ÕÎÒÅË-  двойни и тройни стаи, един апартамент, оборудвани с хла-

дилник, климатик, собствен санитарен възел, сателитна телевизия с 
LED телевизори

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 15)   27. 5. 2015 ã. 

Птиците пеят крсиво в денят на 
светлината българска. Празникът в 
Стралджа всеки път започва с „Върви 
народе възродени”, с прослава на бра-
тята Кирил и Методий, с песни и танци. 

Изпълни се читалището с малки 
и големи. Вълнението обзе всички. 
И кметът Митко Андонов беше този, 
който намери най-точните думи, за 
да го изрази. /публикуваме словото/ 
Като поклон към най-заслужилите по 
решение на ОбС и със своя заповед 
г-н Андонов  връчи награди. Плакет 
на П.Кр.Яворов – за Георги Алексан-
дров и Тянка Ташкова, които сърдечно 
благодариха, очаквано, със стих и 
благослов за знанието, за културата. С 
почетен знак – плакет на общината – за  
Денка Йорданова, директор на ЦДГ”М.
Рубенова”, Иван  Иванов ст.учител ОУ 
Зимница, Желязка Тончева  и Георги 
Митев, педагози от СОУ”П.Яворов”, 
Пенка  Атанасова, ЦДГ”Здравец”, тре-
ньора на детски представителен футбо-
лен отбор Христо Колев. Протоколен 
подаръчен сувенир – за педагозите Фи-
лип Дамянов, Йовчо Христов, Иванка 
Георгиева от СОУ, Мария Димитрова , 
Цветелина Тончева, Веляна Атанасова   
от ОУ Стралджа,  Милена Маринова 
от ОУ Войника и Ирина Урумова от 
ЦДГ”М-Рубенова”. Поздравления!

Концертната програма, подготвена 
с много любов от учители и ученици 
на общината, доказа всеотдайността 
и признателността на стралджанската 
учителска гилдия и културна общест-
веност към празника на просветата 
и духовността.Танцуваха малките от 
детските градини, рецитираха учени-
ците от Зимница и Войника, куклен 
театър показаха децата от ОУ –Страл-

×åñòèò ðîæäåí äåí, ìîå ðîäíî „À, áå”

джа, настроение и енергия имаше в 
представянето на СОУ”П.Яворов” с 
мажоретките и буфосинхрон, шарена 
приказка  от багри, музика и танци 
поднесоха участниците в първа, 
втора и трета група при ансамбъл 
„Въжички”....Красиво, оригинално, 

приятно участие на малки и големи, 
доказателство за таланта ,  за стремежа 
към знания , култура, образование. И 
мечти, които непременно ще бъдат 
постигнати. Нека бъде светлина! Нека 
пребъде България!

ЧЕСТИТ 24 МАЙ!

Áÿëà ìëàäîñò, äðúçêè ìå÷òèÁÿëà ìëàäîñò, äðúçêè ìå÷òè
Красивите абиту-

риенти на СОУ ”П. 
Яворов” записаха 
първата страница от 
своя нов живот. С 
празнични тоалети, с 
настроение, с мечти, 
които ще трябва да 
изпълняват. От утре!

Стралджанци из-
пратиха момичетата 
и момчетата от ви-
пуск 2015 на техния 
първи бал с ръко-
пляскания, пожела-
ния, цветя, усмивки. И с вярата, че ще се 
справят с трудностите на живота. И ще 
бъдат победители!

Честито! Напред и нагоре! 
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Ïîãðåáàëíà àãåíöèÿ 
„Ðàé” 

Стралджа
организира всички дейности при едно погребение

Ние ще  помогнем да се справите!

ТЕЛ. 0884554761 ИЛИ 0889198988

ПРОМОЦИЯ
ÇÀ ÂÀÑ, ÀÁÎÍÀÒÈ ÍÀ ÒÅËÅÂÈÇÈß – 

ÑÒÐÀËÄÆÀ!
Телевизия „МЕГА НЕТ БЪЛГАРИЯ” – Страл-

джа съобщава на своите абонати, че предлага   
ИЗГОДНА  ПРОМОЦИЯ.

Всички  абонати, които  сключат договор за 2 години, 
ще  ползват НАМАЛЕНИЕ  на  месечната такса:
от  14 лв. на  9,80 лв. 
Възползвайте се от предложението!

Ñúîáùåíèå
Във връзка със заснетия ТВ филм  за празниците в Стралджа: 

Телевиция "Евроком" ще излъчи предаването на 30 май от 19,30ч. 
с повторение на другия ден - от 11,30 ч. Гледайте!

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
Само преди два дни за пореден път чествахме най- 

българския празник- Денят на славянската писменост 
и култура 24 май. Ето как кметът на община Страл-
джа Митко Андонов поздрави обществеността:
ДЕЯТЕЛИ НА КУЛТУРАТА, 
РАДЕТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ,
ДРАГИ УЧЕНИЦИ, 
Вълнуващ е този момент, когато звучи химна на бра-

тята Кирил и Методий! За нас, възрастните, които си 
спомняме своите ученически години. И за вас, младите, 
които сега вървите  по пътя на знанието. Всяка дума  
на Стоян Михайловски  звучи като послание. Всяко 
послание  дава уроци. Затова   „Върви  народе възро-
дени!” ускорява пулса ни, просълзява очите ни.  С тази 
песен правим своята равносметка, поставяме си нови 
цели. За да бъдем в крак с времето  и да бъдем българи!
Нашият празник на просветата и книжовността, 

на азбуката и в прослава на нейните създатели- пресве-
тите братя Кирил и Методий, няма аналог в света. 
24 май  е българска емблема, празник на духовността, 
на знанието, на писмеността и културата, празник на 
образованието. И ако днес сме тук, в нашия духовен 
храм, то е за да се поклоним пред делото на първоучи-
телите, да засвидетелстваме, че сме научили уроците 
си, че сме достойни потомци на великите българи, че 
помним и пазим наследеното богатство. Кирилица-
та, нашата азбука, е една от причините, които ни 
дават самочувствието  в Европа днес. Добре знаем, 
че  нашата нация е оцелявала,  запазвала е величието 
си, благодарение  на магията наречена български език. 
Ето защо днес умните хора у нас продължават да  ни 
припомнят, че докато има български език, ще има и 
България! Ето защо, учителите още от първи клас са 
особено настойчиви в преподаването на родното „а, 
бе”. И когато в ден като днешния поднасяме цвете 
пред Кирил и Методий, ние всъщност правим поклон на 
всички онези, които са ни водили по пътя към знанието, 
просветата и културата. Благородно е, вълнуващо е  
,красиво е, че вие, драги учители, не се поддавате на 
изкушенията на времето, с някаква неистова упори-
тост отстоявате  и защитавате професията, мина-
вате през трудностите и изпитанията и съхранявате 
българския дух. Благодаря ви за това! Щастлив съм, че 
тази година  сред наградените за празника от Минис-
терство на образованието и науката е и директорът 
на СОУ”П. Яворов” Валентина Маринова. За своята   
20-годишна работа като директор на най-голямото 
ни училище, за постигнатите високи образователни  
резултати от колектива  и учениците, тя ще получи   
почетното отличие ”Неофит Рилски”. И  това е хубав 
повод за радост и гордост!
В този тържествен момент ми се иска да се обърна 

към всички вас с пожеланието да потърсим българско-
то в себе си. То може да е стих на дядо Вазов , Ботев 
или Яворов, може да е мелодия на кавал или Вълканина 
песен, може да е кроткия съвет на родителите или 
спомен от народен празник в родния край… Това е 
нашето, българско богатство, това е нашият живот. 
И ние сме длъжни да го пазим, да го обичаме.  Да пом-
ним, че образованието е ценност, че самочувствието 
се ражда  не от златни ланци и силикон, а от знания 
и култура. 
Нека ни е честит  24 май! 
Нека не угасва вечния български стремеж към 

просвета! 
Нека развиваме и обогатяваме нашата древна кул-

тура, да пазим традициите, да обичаме и съхраняваме 
чистия български език!
Да пребъде делото на братята Кирил и Методий!
Да пребъде България!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

МИТКО АНДОНОВ, 
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

На 19 май т.г. по покана 
на Атанаска Кабакова, пред-
седател на ОбС , в Стралджа 
се проведе      публично об-
съждане на годишния отчет  
за изпълнение на общински 
бюджет за 2014г. в което взеха 
участие  общински съветници, 
представители на синдикати, 
бизнес организации и НПО /
читалища, младежки, спортни 
и др.организации/, кметове и 
кметски наместници на на-
селени места, ръководители 

на училища, детски градини, 
детска ясла, социални  заведе-
ния, граждани.  Общественото 
обсъждане  е на основание 
чл.140, ал.4 от Закона за пуб-
личните финанси и чл.44, ал. 
4 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Стралджа за условията 
и реда за съставяне на бюджет-
ната прогноза за местните 
дейности за следващите три 
години, за съставяне, приема-
не, изпълнение и отчитане на 
бюджета на община Стралджа. 

Кметът на общината Митко 
Андонов направи  въведение по 
темата като обърна внимание 
на значимостта на най-важния 
финансов документ на община-
та. Г-н Андонов подчерта, че  
и през 2014 г. общината няма 
допуснати просрочени плаща-
ния,  неоправдани дългове или 
неразплатени сметки, което е 
доказателство за една добра 
финансова политика. Основ-
ният извод е ,че   с доброто 
изпълнение  общината реали-

зира целите на   бюджет 2014.  
Това потвърдиха и докладите 
на Вълка Вълева, директор 
дирекция „МДТ”, Койка То-
дорова, нач.отдел „Финанси”, 
Радостина Василева, нач.отдел 
„ТСУ”. 

Общественото обсъждане 
на бюджет 2014 приключи с 
всеобщото мнение, че доку-
ментът може да бъде внесен 
в този си вид за обсъждане  в 
заседанието на    ОбС, което 
ще се проведе на 27 май.

Îáùåñòâåíî îáñúæäàíå

„Благодаря на кмета на 
община Стралджа Митко Ан-
донов  за съдействието  при 
изграждането на обекта!” каза 
в словото си Алексей Лам-
бин, представител на Прези-
дента на нефтена компания  
„Лукойл” за Европа , при 
тържественото  откриване на 
221-та бензиностанция  у нас. 
Тя се намира на територията 
на община Стралджа, 299-ти 
километър на АМ”Тракия” и 
благодарение на активните 

контакти с г-н Андонов от  
21 разкрити работни мес-
та половината са заети от 
стралджанци. На тържеството 
присъстваха Димитър Иванов, 
Областен управител на област 
Ямбол  и Генералният дирек-
тор  на „ЛУКОЙЛ България” 
Валентин Златев, с които г-н 
Андонов разговаря и за  из-
граждането на площадката за 
зимно поддържане в близост 
до новата бензиностанция.  
„ЛУКОЙЛ България” инве-

стира у нас   близо 800 млн.
долара  за развитие на верига-
та, за снабдителни нефтобази 
и продуктова инфраструктура, 
разкрити са над 2600 работни 
места. Най-модерният обект 
на „ЛУКОЙЛ” е първият ком-
плекс в страната, построен и 
оборудван по новия корпора-
тивен дизайн на бранда. Той 
предлага всички масови гори-
ва, пълната гама горива ЕКТО 
и добавката AdBlue. Специална 
система улавя бензиновите 

пари, отделящи се при за-
реждане, за да не попаднат в 
атмосферата. Точността на за-
реждането се следи с модерна 
електронна система за контрол, 
а резервоарите са двустенни, 
със специално покритие, което 
не допуска замърсяване на го-
ривата с примеси. Комплексът 
включва ресторант от престиж-
ната верига Burger King, детски 
кът със забавления за малките 
и разширен асортимент проду-
кти и услуги. 

Íîâà áåíçèíîñòàíöèÿ íà ÀÌ”Òðàêèÿ”

„Ëóêîéë” èíâåñòèðà â Îáùèíà Ñòðàëäæà
Äîáðà ñúâìåñòíà ðàáîòà íà îáùèíàòà è ðúêîâîäñòâîòî íà íåôòåíàòà êîìïàíèÿ

44-то заседание на ОбС - Стралджа ще се проведе на 27 май от 
14,00 ч., съобщи Атанаска Кабакова, председател на ОбС. В днев-
ния ред са включени 9 точки. Като начало общинските съветници 
ще съсредоточат вниманието си върху изпълнението на бюджета за 
2015г. Вносител на докладната записка е Митко Андонов, кмет на 
общината. Веднага след това той ще представи и Годишен доклад 
за наблюдение и изпълнението на Общински план за развитие на 
община Стралджа 2014-2020 г. Останалите материали са относно 
отдаване под наем на язовири, продажба на общинска земеделска 
земя, участие на общината с проект по схема "Независим живот", 
отпускане на еднократни помощи и др.

Ñúâåòíèöèòå ùå çàñåäàâàòÑúâåòíèöèòå ùå çàñåäàâàò
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Ïðåäñòàâÿìå âè ñîöèàëíèòå 
ñòðóêòóðè  íà îáùèíàòà 
Äîìàøåí ñîöèàëåí ïàòðîíàæ
Домашен социален патронаж/ДСП/ е общинска дей-

ност и се финансира от общината. На територията на 
общината функционират три патронажа – Стралджа, 
Войника и Каменец. Капацитетът и на трите е за по 50 
потребители. За функционирането им са определени по 

4 щатни бройки включващи длъжностите – домакин, 
готвач, работник кухня, шофьор и калкулант по 0,75 
щат и мед.сестра на 0,25.

   Услугата ДСП предоставя комплекс от социални 
услуги предоставяни по домовете свързани с доставка 
на храна и медицинско обслужване. Ползвателите на 
услугата през 2014 г. са както следва:

- ДСП Стралджа – 109 потребители от Стралджа, 
Зимница, Воденичане, Чарда, Джинот, Атолово, Лозенец 
и Палаузово, средномесечно – 44 лица.

- ДПС Войника – 74 бр. от селата Войника, Не-
дялско, Тамарино, Първенец и Люлин , средномесечно 
– 47 лица

- ДПС Каменец – 41 бл. От Каменец, Саранско 
и Поляна, средномесечно – 14 лица.

  Налага се кметовете от близките населени места, 
които обслужват ДСП с.Каменец да активизират своята 
дейност за осигуряване на потребители за запазването 
на услугата.

  Ползвателите на тази услуга подават комплект от 
документи до кмета на общината. Въз основа на тях се 
изготвя доклад-предложение за ползване на услугата и 
заповед за настаняване, след което  кмета на общината 
сключва договор за извършване на комплекса от посо-
чените от потребителя услуги. Ползвателите на ДПС 
заплащат месечна такса в размер  от 30 до 50 лв в която 
влизат храната, разходът за подготовка и транспортните 
разходи за доставката й. По-високи са таксите за селата 
извън центъра на патронажите, поради по-високите 
транспортни разходи и по-малкия брой патронирани.

През 2014г. за издръжка на ДСП от общината са 
изразходени 139 931 лв.

Ïåòðàíêà Äîáðåâà, êìåò íà ñ.Ëîçåíåö:

Ãðèæà çà âñåêè ÷îâåê, 
âíèìàíèå êúì âñåêè ïðîáëåì

Тя е от енергичните 
хора, които не се плашат от 
трудности.  Работи с хъс и 
енергия, с внимание и гри-
жа към хората. Тревожи се 
за всеки проблем, на всеки 
човек. И търси начини да 
помогне, да промени жи-
вота в селото с надеждата 
Лозенец  за възрастните да 
означава „спокойствие ” , 
а за младите – „надежда”.

- Г-жо Добрева, чувст-
вате ли се уморена в края 
на поредния мандат?

- Няма място за умора 
след като хората са ми 
гласували доверие да ра-
ботя като кмет на Лозенец! 
За мен това е висока чест 
и отговорност. Доволна 
съм, че с подкрепата на 
общината и лично на кмета 
Митко Андонов успяхме 
да свършим не малко до-
брини, но имаме  и други 
цели. Хубавото е , че  както 
в добрите моменти , така и 
в неприятностите, бяхме 
заедно, обединени, моби-
лизирани. Това показва 
силата на едно селище, 
способността да върви 
напред и да оцелява във 
времето колкото и трудно 
да е то.

- Кое определяте като  
най-важно във Вашата 
работа?

- Социалните ангажи-
менти! Грижата за отдел-
ния човек. През този ман-
дат по различни програми 
осигурихме заетост на де-
сетки  безработни. Много 
важно е и това, че на болни, 
самотни, инвалидизира-
ни  назначихме социални 
асистенти. Най-широко 
приложение имаше програ-
мата „Помощ в дома”. Ако 
трябва да правя статистика 
за останалите програми 
за заетост ,то през 2013г. 

имаме най-много назначе-
ни- общо 21. Благодарение 
на тези хора успяваме да 
поддържаме  почти всички 
улици, гробищния парк, 
централната част на село-
то. Има още нещо важно. 
Докато хората полагат своя 
труд, младите изградиха 
необходимите трудови на-
вици, а като цяло  успяхме 
да създадем един хубав 
колектив. Съвсем заслу-
жено в края на програмата 
дойде решението да орга-
низираме екскурзия до Ра-
вадиново и Созопол, като 
транспортът  беше подарък 
от г-н Андонов, за което 
сме му много благодарни.

- Идеята за сплотява-
не на хората не е от вчера 
при Вас?

- Да, обичаме да рабо-
тим заедно и да празнува-
ме. През този мандат бяхме 
заедно и в други  екскурзии 
с участие на млади и по-
възрастни – до Дрянов-
ския манастир и Велико 
Търново, до Асенова кре-
пост, Бачковски манастир,  
Пловдив… Имаше много 
приятни емоции, имаше 
запознаване с българската 
история , спомени, вълне-
ния… Заедно отбелязваме 
празници като Първи март, 
Осми март, Бабин ден и др. 
Читалището много често 
е инициатор за възраж-
дане на местни обичаи  
като „Великден” , напри-
мер, когато организираме 
традиционна изложба и 
привличаме участието на 
децата от детската градина. 
Трябва да има приемстве-
ност, да даваме уроци на 
най-малките! Интересът на 
местните хора към театъра 
ни накара пък да настоя-
ваме миналата година  за 
изнасяне в Лозенец  на теа-
тралната постановка „Вра-
жалец”, дело на театрална 

работилница „Мелпомена” 
при читалище „Просве-
та-1892”-Стралджа. На-
дяваме се и тази есен да 
видим новата постановка 
на стралджанския самодеен 
театрален колектив „Служ-
богонци”.

- Вярно ли е, че Ло-
зенец е най-младото село в 
общината?

- Да, Лозенец наис-
тина е младо село и ние 
се гордеем с това. Всяка 
сутрин от тук потеглят два 
автобуса с около 90 учени-
ци към СОУ”П.Яворов”, 
други 50 посещават дет-
ската градина. И цялото ни 
внимание е насочено към 
тях. Организираме различ-
ни празници, увличаме ги 
в инициативи, мотивираме 
ги да посещават читалищ-
ната библиотека, учим ги 
на труд, поощряваме на-
шите млади таланти…

 
- Има ли нещо което 

Ви натъжава?

- Неизбежно всяка го-
дина през месец юни ми-
слите ни са насочени към 
онази трагедия през 2012 
г. с взривовете. И не за-
бравяме  в паметния ден 
да дадем курбан за здраве, 
имаме нужда от това. Бла-
годарна съм на тези, които 
се включват с дарения за 
подготовка на събитието. 
И живеем с надеждата това 
нещастие никога да не се 
повтаря.

- Разкажете за другите 
Ваши успехи като  кмет.

- Приятно е , че селото 
ни разполага с модерно 
фотоволтаично осветление 
по главната улица, оси-
гурено с изпълнение на 
проект „Чиста енергия за 
осветление на обществени 
места”. 33 са ефективните 
лампи по главната улица 
на селото и по главния път 
София-Бургас. Останалите 
лампи също  се ремонти-
рат периодично. Главен 
път  София-Бургас, който 
преминава през Лозенец, е 
районът  който поддържаме 
с работниците, полагащи 
14-дневен труд, те поддър-
жат тревните площи, по-
чистват бордюрите, варос-
ват. Една добра традиция 
са ежегодните срещи със 
земеделските производи-
тели, отглеждащи животни 
на територията на селото. 
Провеждаме необходимите 
разговори за разпределение 
на общинските пасища 
и мери, а заедно с това  
обсъждаме други важни 
въпроси, свързани с бъде-
щето на Лозенец. Това са 
хора, на които кметството 

и общината разчитат!

- Кое събитие бихте 
определили като най-ва-
жно за Лозенец?

- През август 2013г. 
имахме повод за особена 
радост. Обновената църква 
„Св.Димитър” беше откри-
та от кмета на общината 
Митко Андонов с учас-
тието лично на Н.В.Пр. 
Сливенския митрополит 
Йоаникий. Възстанови-
телните работи станаха 
възможни благодарение на 
проект по ПРСР, мярка 322 
„Обновяване и развитие на 
населените места”. Вложе-
ните средства  надхвърли-
ха 230 хил.лв., общината 
допълнително финансира 
благоустрояването на райо-
на и заграждане на  обекта. 
Щастлива съм, че постиг-
нахме тази наша обща 
мечта и  храмът „Св.Ди-
митър” е гордост за всички 
нас.  Патриотичното ни 
настроение се  подхранва и 
с напълно обновената сгра-
да на НЧ”Светлина 1928”, 
което открихме с един 
богат концерт на ансамбъл 
„Въжички”. Когато говоря 
за духовните постижения 
ми се иска да припомня и 
това, че в Лозенец всяка 
година организираме  праз-
ника Димитровден, който 
ни радва и обединява.

- Има ли други проекти 
по които работихте през 
мандата?

- През ноември 2014г. за-
върши проекта „Почиства-
не на парк и обособяване на 
зона за отдих в с.Лозенец” 
на обща стойност  9 576 лв. 
Посадихме храсти, дърве-
та, засяхме цветя в района, 
направихме озеленяване, 
допълнихме паркчето с 10 
бр.пейки, беседка. И сега 
това е едно приятно място 
в селото. Лозенци никога 
не отказват да се включат 
и в кампанията „Да почис-
тим България за един ден”. 
Благодарна съм на децата 
и на възрастните които 
излизат и помагат селото 
ни да стане по-чисто и по-
приветливо. Благодарение 
на доброто лоби успяхме 
да издействаме 27 фиданки 
бяла бреза по проект  на 
НПО”Парабула”, които са 
засадени в двора на църк-
вата, кметството, детската 
градина и централната част 
на селото. Говорим за бла-
гоустройство, ще разширя 
темата като припомня, че  с 
подкрепата на г-н Андонов 
успяхме да чакалираме 
ул.”П.Хилендарски” и част 
от улиците „Ив.Вазов” и 
„Дружба”. Обновени са  

и улиците „Г.Станчев” и 
„Левски”. Голяма грижа ни 
е ул.”Батак” и изгражда-
нето на две отводнителни 
канавки в двата края на 
селото. Имаме уверението 
на г-н Андонов , че и това 
ще се случи съвсем скоро.

- Разбира се, с всичко 
това работата не свърш-
ва?

- Пропуснах да кажа 
това, че работим много 
близо с различни общест-
вени организации. Благода-
ря на БЧК, които ежегодно 
насочват към Лозенец  про-
дукти от дарителски кампа-

нии за социално слаби. Да, 
работа има много. Стига 
човек да я търси, както каз-
ват лозенци. Изпълнението 
на поставените цели ме 
амбицира да продължавам 
упорито напред. Чувст-
вам се силна с подкрепата 
на хората, с помощта на 
общинското ръководство. 
Убедена съм, че Лозенец 
има своето добро бъдеще. 
Ние сме тези, които ще го 
направим! Ако сме заед-
но и ако гледаме в една 
посока!

- Пожелавам Ви успех!
Интервюто взе: Надя 

ЖЕЧЕВА
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Ìèíèñïàðòàêèàäà â Ñòðàëäæà

Çäðàâè, áîäðè, ñèëíè

Ученици от всички учили-
ща в община Стралджа взеха 
участие в поредната минис-
партакиада, организирана от 
общината. При откриването 
на празника Иван Иванов,зам.
кмет, пожела на спортистите 
борбен дух, сила и енергия. 
И добави: „Нека победят най-
добрите!” 

С много емоции проте-
коха състезанията по лека 
атлетика, народна топка и 

футбол. В крайна сметка се 
оказа, че в дисциплината 
„Лека атлетика” момичета, 
пети-шести клас , най-до-
бри са представителките на 
ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” 
Зимница. Първото и второ 
място спечелиха  Марта Не-
делчева и Пепа Димитрова. 
На трето място се нареди 
Ирина Димитрова от ОУ – 
Стралджа. В състезанието на 
200 м. момичета, седми-осми 

клас,  първите три места си 
разделиха  Гергана Иванова 
от Войника, Янка Тончева 
от Зимница и  Христина 
Христова от СОУ”П.Яво-
ров”. При момчета и в двете 
групи фаворити се оказаха 
спринтьорите на СОУ”П.
Яворов” – Пламен Деянов и 
Андон Кочев. Вторите места 
заеха Марин Георгиев от ОУ-
Стралджа и Никола Петров от 
СОУ, на трето останаха  Димо 

Иванов от Войника и Стоян 
Петров от СОУ. 

Много емоционално пре-
мина състезанието по народна 
топка, момичета, където  като 
най-добра състезателка се 
отличи Ангелина Павлова 
от СОУ. Отборното класира-
не поведе  СОУ”П.Яворов”, 
следвани от ОУ- Войника и  
ОУ-Зимница.

Истинска битка на терена 
се разрази и при футбола. Все 

пак СОУ”П.Яворов” доказа 
класата си и спечели купата 
за първото място. На второ 
място останаха Зимница, на 
трето  - ОУ-Стралджа и на 
четвърто – ОУ-Войника. Като 
най-добър вратар беше отли-
чен  Йоан Валентинов от СОУ, 
най-добър защитник се

 оказа Данчо Гочев от ОУ-
Стралджа,  с най-много попа-
дения  званието „най-добър 
нападател” спечели  Атанас 

Альошев от ОУ-Зимница, 
награда за най-полезен за 
отбора получи Георги Минчев 
от ОУ-Войника.   

Спортистите  получиха 
наградите, купи и грамоти, 
лично от кмета на общината 
Митко Андонов, който сър-
дечно  поздрави първенците и 
всички участници, благодари 
за проявения състезателен дух 
и пожела весело  и щастливо 
лято на всички.  

Íàãðàäè çà íàé-äîáðèòå
В навечерието на най-светлия български празник, 

24 май - Денят на българската просвета и култура, в 
СОУ"П.К.Яворов"  Стралджа направиха равносметка 
на постигнатото през учебната 2014/2015 г. С видима  
гордост ръководството на училището сподели успехите 
на най-любознателните и най-амбициозните ученици. 
На 19 май 2015 година директорът на училището Ва-
лентина Маринова тържествено отличи с грамоти и 
предметни награди 28 ученици първенци от национални 
олимпиади, конкурси и състезания, показали отлични 
постижения в учението. Сред най-добрите, които с ми-
съл, талант, постоянство и всеотдайност се стремят към 
върховете на знанието са Симона Георгиева, ученичка 
от 11 клас, Силвия Йорданова, Мая Дичева, Ивайло 
Русев, ученици от 8а клас, Петър Райнов, ученик от 7а 
клас и Васил Киров- 5а клас. Парична награда получиха 
вокалните групи „Солнышко” и „Звънчета” предста-
вили достойно училището на Ученическият фестивал 
„Песни России”.

Çëàòíè ìåäàëè
 Асоциация за европейско образование и култура“ 

награди със златни медали участниците в Национално 
състезание „Таралеж“: Мирослав Минков и Никола Ма-
ринов - II а клас и Радосвета Узунова от III б клас при 
СОУ“П.К.Яворов“ -  Стралджа. 

Учениците се представиха отлично в различните кръ-
гове на състезанието, обхващащи областите: Български 
език и литература, Математика, Изкуство, Общество 
и Природа и представиха достойно стралджанското  
училище.

По случай 24 май -Ден на славянската писменост и българската 
просвета и култура  в с.Войника се проведе празничен концерт. 
Гости на тържеството бяха Иван Георгиев, зам.кмет на общината,  
Жеко Жеков, кмет на с.Войника , Живка Василева, директор на 
ОУ”Хр.Ботев”, учители, жители на селото. Топло приветствие 
към учители, ученици и гости поднесе Иван Георгиев, зам.кмет 
на общината. От името на кмета Митко Андонов той честити 24 
май на войничани и пожела стремежът към знания , култура и 
просвета никога да не пресъхва. Приветствено слово за празника 
24 май поднесе и Жеко Жеков, кмет на селото, който припомни 
приносът на първоучителите, на българските будители и отправи 
поздравления към днешните учители за техния всеотдаен труд. 
Традиционно силно  прозвуча обръщението и на директорът на 
училището Живка Василева. Последва празничната програма в 
която  взеха участие децата от ЦДГ,,Здравец”,  всички ученици от 
ОУ,,Христо Ботев”,   фолклорният певчески състав при читалището. 
С хумористична сценка  развеселиха публиката  самодейките Янка 
Динева и Костадинка Димова.

Ïðàçíèê âúâ Âîéíèêà

Íàïðåä, íàóêàòà å ñëúíöå!

За четиринадесети пореден път в зрителната зала на Народно 
читалище „Зора -1945” –Ямбол  се проведе Ученическият фестивал 
„Песни России”, който стартира с общо изпълнение на песента 
„Пусть всегда будет солнце”, утвърдила се като химн на празника. 
Във фестивала участваха над 150 ученици от Ямболска, Бургаска, 
Старозагорска, Ловешка, Силистренска област. Участниците - 
творчески колективи (дуети, трио, вокални групи) и индивидуални 
изпълнители, се състезаваха в три възрастови групи от 1 до 12 клас 
и изпяха руски песни от различни жанрове. Компетентно жури с 
председател оперната певица Цветомира Гицова и членове: Михаил 
Янакиев, музикален педагог и Николина Георгиева, председател 
на Сдружение „Приятели на Русия” и преподавател по руски език 
в Основно училище „Йордан Йовков”, удостои с второ място в 
първа и втора възрастова група вокалните групи „Солнышко” и 
„Звънчета” на СОУ „П.К.Яворов”гр. Стралджа. 

С поощрителна награда си тръгнаха и децата от Вокална група 
„От любви к Росии” ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” Зимница.

Äîñòîéíî ïðåäñòàâÿíå 
Íàãðàäè îò ó÷åíè÷åñêèÿ ôåñòèâàë „Ïåñíè Ðîññèè”
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Казвам се Пенка Джи-
нова, от Стралджа. Тази 
година ще навърша 90 
години.  Възхитена съм 
от народните празници 
„Мараш пее” и „Конкур-
са-надпяване” С песните 
на Вълкана Стоянова” и 
искам да поздравя орга-
низаторите от общината 

за това. Като човек, който 
много обича народното 
искам да споделя споме-
ните си от празнуването 
на Спасовден. 

Било е и ще бъде! На 
Спасовден се празнува. 
На манастирчето на Ба-
каджика срещу празника 
отивахме много хора от 

близките селища. Знаехме 
за поверието, че който в 
нощта срещу празника 
преспи  на росеновата по-
ляна ще се радва на добро 
здраве. Палехме огньове, 
опъвахме месали с храна, 
песни пеехме… Сутрин-
та  като добри християни  
всички влизахме  на служ-

бата в църквата. 
По традиция след обяд 

спирахме в с.Чарган. На ме-
гдана хора се извиваха, сгля-
да на красиви и скопостни 
моми имаше. Песен се пе-
еше „Гугутка гука ,говори, 
че как се Чарган прочул”, 
сами си произвеждат вълна, 
коприна, памук, дрехи си 

изработват. Че от друго село  
ергени дошли, на хорото се 
хванали и си момите харе-
сали. Едно момиче отказало  
селото си да си напусне, ро-
дата си да пръсне. „Гугутка 
гука, говори, пъстро хоро се 
извива”…

Всеки, който е преживял 
този празник не може да го 

забрави. Той топли душата 
българска.  Това е народната 
памет.

Искам да пожелая на 
младите: обичайте и пазете 
нашите народни песни и 
обичаи! Те са нашето голя-
мо богатство!

С уважение: Пенка 
Джинова, Стралджа

Ñïîìåí îò 
ìèíàëè ãîäèíè

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÍÈ ÀÄÐÅÑÈ
Във връзка с фолклорните празници на Стралджа 

Конкурс-надпяване „С песните на Вълкана” и народен 
събор „Мараш пее” кметът на общината Митко Андонов 
получи поздравителни адреси  с пожелания.

МИХАИЛ МИКОВ, Председател на НС на БСП, 
председател на ПГ”БСП лява България”:

 „ Щастлив съм да Ви поздравя  за упоритостта и 
всеотдайността, за постоянството в провеждането на 
тези красиви ибогати народни празници, символ на 
българщината. Имаме нужда от самочувствието, кое-
то ни дават те! Пожелавам  на всички настроение и 
много емоции. Сигурен съм, че конкурсът-надпяване 
ще открие нови млади таланти, ще даде нов живот на 
песните  от богатия репертоар на голямата тракийска 
певица Вълкана Стоянова.”

ДИМИТЪР ИВАНОВ, Областен управител:
 „Сигурен съм, че за поредна година ще се докос-

нем до песните на Вълкана Стоянова – „златния глас 
на Тракия”. Великата певица ни напусна, но нейният 
дух продължава да живее чрез Конкурса-надпяване, 
посветен на нея. Така песните , изпети с толкова любов 
към нашия край, отново ще зарадват ценителите на 
народното творчество.

  Обръщам се и към всички участници в народния 
събор „Мараш пее” с пожелание за успешно и достойно 
представяне. Сигурен съм, че ще превърнете този ден 
в пъстър и незабравим празник.”

Проф. ИВАН ВЪРЛЯКОВ, изп.директор на 
РАО”Тракия”:

 „ Тази инициатива е показателна за силата на фолк-
лора да ни обединява и за непреходните ценности в 
съвременното общество. Сигурен съм, че от Стралджа 
всички ще си тръгнат заредени с положителни емоции, 
с нови приятели и с трепетно очакване на следващите 
срещи в Стралджа!”

    Г-н Андонов получи поздравителни адреси и 
от кметовете на общините  Първомай, Болярово, 
Тополовград, Карлово и др.

Атанас Мерджанов, на-
роден представител:

„Възхитен съм от това, 
което се случва тези дни в 
Стралджа! Вълкана е един 
творчески феномен, която 
преживе усети любовта на 
местните хора. Сега  вие 
превръщате Стралджа в 
притегателен център, в дви-
гател на нещо много българ-
ско. Специални поздрави 
за това към кмета Митко 
Андонов и целият органи-
зационен екип. Всеки би 
завидял за това което вие 
заедно осъществявате тук, 
в Стралджа!”

Диньо Капитанов, км. 
наместник на с.Люлин:

„Гордея се, че съм роден 
в селото на Вълкана!  По-
вече хора трябва да научат 
за творчеството на тази 
уникална певица. Ново-
учредената фондация има 
тези възможности и аз ще 
помагам това да се случи”

Тодор Тодоров, адм.
директор на ДА”Филип 
Кутев”:

„Тези фолклорни събития 
в Стралджа имат своето на-
ционално значение. Браво за 
това, което правите! Нека да 
има повече такива талант-
ливи деца като Донко!Това 
момче от няколко години 
печели само първи награди 
от подобни конкурси. А е 
само на 11 г.”

Проф.д-р Георг Краев, 
председател на журито за 
конкурса:

„Приятно съм изненадан 
от вашата работа тук. Има 
поле за разширяване на тази 
полезна дейност. Трябва да 
направим така, че Европа 
да научи за нашите изпъл-
нители на народни песни, 
трябва да припомним на 
поколенията за гения на 
Вълкана. А Стралджа е 
един малък оазис на песен-
ното ни творчество. Вие не 
само съхранявате, вие про-
дължавате традицията. Тук 
видях хора, които трепват 
за чудесия като Вълкана. 
Когато  имаме една легенда 
като  Вълкана, ние ще бъдем 
по-българи!”

Мара Загорчева, дъл-
гогодишен културен деец, 
организатор на конкурса 

и събора:
„Искрено се радвам, че 

присъствам вече на Деве-
тото издание на Конкурса. 
Началото беше сложено 
през 1995г. По идея на 
най-добрия познавач на 
българския фолклор Тончо 
Тончев и със съдействието 
на тогавашния кмет Иван 
Георгиев организирахме 
първия конкурс – с над 70 
участници в продължение 
на два дни, с 4 прослуш-
вания, над 150  Вълканини 
песни. Деветия конкурс вече 
е неоспорим културен факт 
. И особени заслуги за това 
има кметът Митко Андонов, 
който е с открито сърце  
към фолклора. Благодаря 
за това , което всички заед-
но правите! За да пребъде 
българския фолклор. Днес 
аз се чувствам по-голяма 
българка!”

Акад.Крум Георгиев, 
председател на журито на 
събора:

„От първия конкурс до 
сега съм бил в журито. И на 
множество събори „Мараш 
пее”. Идеята за конкурса 
дойде от незабравимия Тон-
чо Тончев. Днес където и да 
ида на конкурси, фестивали 
и събори името му се спо-
менава като емблема. Както 
и невероятните му танци 
„Буенек”, „Лазарки”, „Ко-
ледари”, „Сватбари” и др. 
Той умееше от зрънцето да    
създаде плодно дърво. Цяла 
България играе танците на 
Тончев и това е гордост за 
всички нас! Затова неговия 
дух живее. И ще живее!  
Поклон пред Тончо Тончев.”

Величка Стамболова, 
народна певица:

„Най-хубавото на тези 
две фолклорни прояви е 
присъствието , участие-
то на децата. Те приемат 
жадно всичко онова което 
ние им предаваме, те ще го 
пренесат в бъдещето. В тях 
е надеждата ни. Ако трябва 
да дам съвет просто ще 
препоръчам учете малките 
на фолклор! Вие можете!”

Стоян Варналиев, уче-
ник на Вълкана, член на 
журито на конкурса:

 „С дълбока благодарност 
към община Стралджа! Вие 
мислите, вие работите все-

Ìíåíèÿ çà Êîíêóðñà-íàäïÿâàíå ”Ñ ïåñíèòå 
íà Âúëêàíà” è çà ñúáîðà „Ìàðàø ïåå”

отдайно, посрещате безброй 
изпълнители и  гости. И се 
вижда, че всеки идва тук с 
удоволствие. Конкурсът ще 
има своето бъдеще, убеден 
съм в това. И всички заедно 
ще работим за това!” 

   
Дарина Славчева, носи-

тел на Голямата награда от 
конкурса:

   „За мен е голяма чест 
да присъствам на тези кра-
сиви фолклорни празници 
в Стралджа. Щастлива съм, 
горда съм, че бях член на  
журито на Деветия Кон-
курс-надпяване”С песните 
на Вълкана Стоянова”. Имах 
възможност да чуя таланти в 
народното пеене, които из-
пълняваха с огромно желание 
песните на незабравимата 
Вълкана. Това за мен е един 

престижен конкурс. И да 
си отличен в конкурса на  
Стралджа означава  много. 
Като носител на Голямата 
награда , като българка, като 
изключителен ценител на 
фолклорното ни богатство, 
аз не само се прекланям пред 
таланта на славея на Тракия. 
За мен тя остава ненадминат 
еталон, пример за това как 
трябва да се реят българските 
народни песни и как да се 
обича България. Благодаря на 
ръководството на общината, 
на кмета г-н Митко Андонов, 
за това, че поддържате този 
конкурс , че създадохте една 
обществена фондация, за 
която тепърва ще се говори. 
Искам да ви уверя, че ще 
работя активно за постигане 
на целите. И съм сигурна, че 
ще постигнем успехи!”



627 май 2015 г. ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ТЕЛ. 0895175430,
 0894831628, 04761 99 22

Òðàóðíà 
àãåíöèÿ 

„Ïîêîé” – 
Ñòðàëäæà

Предлага ков-
чези на цената на 

общината.
Доставката в 

рамките на града 
е безплатна. Цена 
за брой  плюс 
кръст  - 67 лв.

„ÄÀ ÈÇ×ÈÑÒÈÌ 
ÁÚËÃÀÐÈß ÇÀÅÄÍÎ!”

За пета поредна го-
дина България се обе-
динява около зелената 
идея. За пета поредна 
година хиляди наши съ-
народници, въоръжени 
с ръкавици и чували, 
правят всичко по силите 
си да направят родината 
по- чиста и по-красива. 
Учениците  от  ОУ 

„Св. Св. Кирил и Ме-

тодий”, село Зимница, 
работещи по Проект 
BG051PO0001- 3.1.06 
„Подобряване на качест-
вото на образованието 
в средищните училища 
чрез въвеждане на це-
лодневна организация 
на учебния процес” по 
ОП РЧР, се включиха за 
втори път в кампанията, 
която тази година е под 

надслов „Да изчистим 
България заедно!” Те 
почистиха най- напред 
класните стаи, за да им 
бъде уютно и приятно, 
докато учат и се заба-
вляват в тях. След това 
дойде ред и на училищ-
ния двор. Най- големи-
те- учениците от ПИГ V- 
VIII клас- се погрижиха 
и за пространствата око-
ло него. Тротоари, пътна 
настилка, тревни площи 
бяха обстойно обходени 
и почистени. Ентусиа-
зирани и въодушевени 
по детски, най- малките 

ученици- от I и II клас, 
пък превърнаха труда в 
игра- започна импрови-
зирано състезание кой 
ще събере най- много 
отпадъци.
Тази година на всички 

направи впечатление, че 
чувалите с боклук бяха 
значително по- малко от 
тези през миналата. Това 
е радостен факт, защото 
не означава, че младите 
еколози от Зимница не са 
били достатъчно усърд-
ни. Напротив- означава,  
че и малки, и големи са 
станали по- загрижени 
за природата и за всичко, 
което ги заобикаля.

ФОТООКО 

Ó÷èì ñå íà õèãèåíàÓ÷èì ñå íà õèãèåíà
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Áèñåð Òîøåâ 
Бисер Тошев е роден на 13 октомври 1973 г. в гр. 

Лом. Завършил е политически науки. Бил е жур-
налист в редица печатни и електронни издания. 
Работи като изследовател в маркетингова агенция. 

Îòäàéòå ÷åñò!
Íîâ ðàçêàç îò Áèñåð Òîøåâ

Втори взвод от втора 
рота на поделение 24 
600 в Балчик се събра за 
първи път след двадесет 
и пет годишна раздяла. 
Някогашните школници 
от военновъздушните 
сили на България вече 
бяха застаряващи мъже 
и трудно се разпознаваха 
помежду си. Събираха ги 
клетвата, подстриганите 
по едно и също време 
коси, тогавашният дълг 
към родината и младеж-
ката вяра в бъдните дни.
Тези някогашни бой-

ци на Републиката днес 
бяха побелели и някак 
смешни с увисналите 

си кореми в кръчмата 
срещу поделението и 
онзи само техен плац, 
по който още кънтеше: 
„Когато над Дунав се 
мръкне и сънен Балканът 
заспи...“

- Бойци! Под това зна-
ме са се клели и за това 
българско небе са давали 
животите си хиляди до-
стойни синове на Бълга-
рия! Ще марширувате до 
припадък! Денонощно! 
Докато не видя в стойка-
та и в погледа на всеки 
един от вас гордост! 
Запомнете тази думичка 
и си я повтаряйте дено-
нощно – Гордост! Ред-

ник Тонев-
дай  тон ! 
Х о д о м , 
марш!... 
На пла-

ца  вечер 
о с т а в а х а 
осем чер-
ни линии в 
кръг около 
пилона от 

гьона на кубинките. Че-
тиридесет дни по-късно 
школниците се заклеха 
да служат честно и да 
дадат живота си, ако се 
наложи, за воинската 
чест и славата на вели-
кото българско знаме! 
Заклех се!

  Първият шок след 
вълненията около клет-
вата бе картата над бю-
рото на капитан Игнатов. 
На нея България изли-
заше от досегашните 
си предели и опираше 
някак величествено в 
три морета, включвайки 
в териториите си Зайчар 
и Ниш, Струга, Охрид и 
Битоля, Кукуш и Кавала, 
Дедеагач, Люлебургаз и 
Одрин, Бабадаг и Тулча. 
Войни, съдби, трагедии 
и драми. Битки, стре-
мления, славни победи и 
разочарования! За всичко 
това щяха да научат от 

своя горд капитан Иг-
натов. Такъв щяха да 
го запомнят. Завинаги! 
Горд и достоен! Нищо, 
че понякога някаква гор-
чилка накъсваше думите 
му и навъсено излизаше 
да пуши.
Кръчмата кънтеше. 

Пееха се песни. Разказ-
ваха се спомени. Вдига-
ха се тостове, скрепени 
с шумни, мъжки пре-
гръдки. Идваше време 
за вечерната проверка. 
Присъстваха всички. Без 
геройски загиналите. 
Всеки момент трябва-
ше да се появи ротният 
командир капитан Игна-
тов. Всички мълчаливо 
очакваха това. Всеки 
щеше да стане, лично да 
отдаде чест на капитана 
си и да му благодари. За 
всичкото Онова. Изпра-
вен, с изкривена гримаса 
и с чаша в ръка, думата 
взе старшината на рота-
та: „Момчета, капитан 
Игнатов няма да дойде 
тази вечер. Гръмна се 
една нощ в челото! Не 
издържа на прехода!" В 
гъстите мустаци на стар-
шината се вляха две вади 
едри сълзи. Отсипа и се 
строполи на стола си.
Момчетата безмълвно 

станаха, отдадоха чест 
и поеха отсреща към 
плаца. Застанаха в цен-
търа му в редици. Като 
едно време. Някой окачи 
на пилона три овърза-
ни като конска опашка 
ризи – бяла, зелена и 
червена. После всички 
чуха командата: „Ще 
марширувате до припа-
дък! Денонощно! Докато 
не видя в стойката и в 
погледа на всеки един 
от вас гордост! Запом-
нете тази думичка и си я 
повтаряйте денонощно – 
Гордост! Редник Тонев-
дай тон! Ходом, марш!”
Всички дружно запя-

ха „Когато над Дунав 
се мръкне“. Замарши-
руваха. Плацът отново 
кънтеше, а гърлата им, 
както някога, мощно 
деряха небето. Заприиж-
даха хора. Опустялото 
поделение се оживи. 
По-старите жители на 
квартала, нагледали се 
на стотици клетви и 
маршировки, станаха 
свидетели на нещо не-
виждано. Освен че за 
първи път зърваха би-
вши школници да мар-
шируват в разграбено 
и пусто поделение, те 
видяха как в края на мар-

ша и песента момчетата 
вкупом падат на колене 
до един, плачейки за 
своя капитан Игнатов. 
За своя изгубен, също 
като тях, в прехода, горд 
капитан Игнатов. Пла-
чеше сломената рота. 
Отдаваха им чест при-
състващите...
Редник Тонев нямаше 

да спи. С дни. Разпнат 
между съдбите на своя 
капитан Игнатов и онзи, 
другият - поручик Игна-
тов. За когото бе слушал 
от дядо си вечер, докато 
го приспива. Онзи същи-
ят поручик Игнатов, кой-
то през 1941 година по 
времето на Българския 
Великден бил взводен 
командир на дядо му и 
който загинал, но изпъл-
нил дълга си - да върне 
Беломорието и Маке-
дония на Отечеството 
си. Тогава редник Тонев 
не знаеше, че неговият 
ротен капитан Игнатов 
и дядовият поручик Иг-
натов са дядо и внук. 
Разбра го същата онази 
вечер от старшината. 
Който вдигна тост! За 
двамата Игнатови. За-
гинали. За две различни 
Българии! За почест!
Отдайте чест!

Спорна 2014 година от-
чете Сдружението за лов и 
риболов - Стралджа. Със 
своята активна дейност 
организацията потвърди  
единството си и характер-
ното внимание към правил-
но стопанисване на дивеча 
и рибите на територията 
на общината. Периодът на 
отчета съвпадна с отбеляз-
ване 130-та годишнина  от 
организирано ловно дви-
жение в България, което 
направи доклада на зам.
председателя Ганчо Дими-

Îáåäèíåíè â ëþáîâòà êúì ïðèðîäàòà
Íàä 800 ëîâöè è ðèáîëîâöè ÷ëåíóâàò â 

íàé-ãîëÿìàòà ÍÏÎ
броят на пъдпъдъците  - 10 
225 бр., зеленоглави пати-
ци – 445, гургулица – 788. 
Ловците се тревожат от 
запасите на гугутка, които 
намаляват и в национален 
мащаб. През периода са 
отстреляни  109 диви свине. 
Ловците са разселили  300 
бр. фазани, 180 бр.кеклици, 
560 бр.яребици.

   Важна част от дей-
ността на Сдружението е 
осигуряване на хранителна 
и защитна база. През по-
следните 20 г. са постиг-
нати добри резултати. По 
количества  подхранването 
се измерва с по над 20 т. 
концентриран фураж, по 3 
т. годишно  груб фураж  и 
мероприятия  по подобрява-
не бонитета на животните.

   По отношение на лю-
бителския риболов Сдру-

тров още по-обективен и 
подробен.  

В Сдружението членуват 
21 ловно-рибарски дружин-
ки с общ брой членове 810, 
предимно млади  и в рабо-
тоспособна възраст хора.  
Ловът е  предпочитан от 690 
членове на организацията, 
докато на  риболов се пос-
вещават  120.

Стопанисването на за-
слони се налага като добра 
традиция на дружинки-
те.Някой от тях сами си 
построиха такива, други 

планират това. Отчитат 
се позабравени практики 
за откриване на клубове. 
Такива примери вече има в 
Лозенец, Леярово, Зимница, 
Стралджа, Палаузово, Лю-
лин, Джинот и др. Нараства 
интересът към задивеча-
ване на ловностопанските 
райони, отчита се ръст на 
разселените птици спрямо 
2013г.

 На територията на Сдру-
жението  полезният дивеч 
се представя от  над 700 
бр.фазани, 90 кеклици, над 
6 хил. яребици. Благород-
ния елен, който не е трайно 
пребиваващ дивеч в района, 
се представя от 35 бр. Кон-
статираното увеличение 
при него и при сърните 
/216бр./  се дължи на пра-
вилното подхранване.  Да-
нните от таксацията показ-

ват наличие и на близо 200 
диви прасета, запас двойно 
спрямо допустимия, което 
отново се дължи на гри-
жите на ловците.  Калища, 
хранилки за целогодишно 
подхранване създават спо-
койствие на дивеча през 
целия сезон.  Положителна 
е тенденцията  към повиша-
ване запасите на заек /близо 
5 хил.бр./, но в северните 
райони на общината той 
е все още под критичния 
минимум.  Равносметката 
при вредния дивеч показва, 
че в  района  е наспорило 
с чакали, които вече гонят 
200 бр.,като популацията 
им продължава да се увели-
чава,  лисиците са над 100, 
а скитащи кучета – 87. В 
отчета се посочва отстрел 
на прелетен и водоплаващ 
дивеч като най-голям е 

жението  се отчита със 
зарибяване на язовира в 
Леярово. През годината са 
закупени сомчета и амур, 
предстои закупуване на 
още 3-4 тона фураж. Взето 
е решение риболовците да 
упражняват спортен ри-
болов на язовира. Вече се 
подготвя състезание за улов 
на риба. За съжаление все 
още няма развитие по въз-
становяването  на клуб по 
кинология. Въпреки това  
Георги Андонов от ЛРД 
Воденичане  беше участник 
в състезание за най-добро 
работещо куче.

След обсъждане  отчета 
на  СЛР Стралджа беше 
единодушно приет заедно 
с други работни документи. 
Сдружението единодушно 
избра за свой председател 
Ганчо Димитров.

Ïîêëîí
   Отиде си Стоян Трифонов Колев. Усмих-

натото момче, което следваше своята жизнена 
философия с доброта, с жестове към приятели и 
познати, с неподправена искреност. Стоян беше 
от хората, които не може да не уважаваш. Бла-
городен и топъл човек! За него дните бяха пълни 
и смислени, ако  е направил  добро някому. Без 
да афишира, без за чака отплата. Просто защото 
така разбираше живота. 
С неочакваната му смърт Стралджа загуби  

един стойностен човек. Ще го помним с добро.



Êóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿÊóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿ â â 
çåìëèùàòà íàçåìëèùàòà íà Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, 
Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, 
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 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, машин-
но пастиране
 продажба на пълна гама нови 

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

- Ãóìè, àêóìóëàòîðè è ÀÃÓ 
– с 0% лихва, на изплащане
-При плащане в брой:  
за 4 гуми – 20% отстъпка
За 2 гуми  – 15 % отстъпка

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service

827 май 2015 г. ÑÏÅÊÒÚÐ

0890101017  ИЛИ 0988363702 
продава изгодно апарта-

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

Цени от 9 450 евро
/Изгодни наеми/. 

„Òåàòúðúò íà Êàðàáàñ” â Ñòðàëäæà„Òåàòúðúò íà Êàðàáàñ” â Ñòðàëäæà

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÅÍ ÀÄÐÅÑ
Уважаеми съученици,
Честит юбилей- 60 години на всички завършили през 

1955г. гимназия „Васил Коларов” в Стралджа.
Живей сега, усмихвай се сега, радвай се на това, 

което имаш днес, защото колелото на живота  не се 
върти назад и времето не спира при „вчера”.

  
Браздят годините челата, но здрави още са краката.
Мечтаем ли – ще полетим!
Една свещичка повече гори.
Не сме с година остаряли, а просто повече сме по-

мъдряли.
Животът нека не ни плаши, мечтите да са ни другар.
А щастието с нас да крачи като наш приятел стар!

Ако има нещо по-хубаво от живота, ако на света има 
нещо по-красиво от изгреви, ако има нещо по-силно от 
любовта, нека бъде вечно наше!Животът се измерва не 
с годините, а с дирята останала след нас!

 Пак ще бъде пролет,
Отново дъх на люляк ще се носи,
Ухание на билки и цветя,
Но ние ще сме старци белокоси
И отлетяла ще е младостта!

Скъпи съученици,
Бъдете живи и здрави! Следвайте своята светла пъте-

ка и се радвайте на поколенията, които идват след вас.
    От сърце ви желая на вас и на вашите семейства 

много здраве, много радост, активно, спокойно и щаст-
ливо дълголетие!

На многоя лета!

Сърдечни поздрави                                   
 ГЕНКА СЛАВОВА

Малкия т  Никола 
Йорджев  от  Страл -
джа ,  възпитаник  на 
ЦДГ”Здравец”, спечели 
още една сериозна  на-
града. Момчето, което 
стана носител на титлата 
„Мини мистър” от шоу-
то на Илияна Балийска, 
сега  участва  в 11-то 
издание на Конкурса за 
даровити деца на ОДК 
Ямбол „Звезди в пеле-
ни”. Наперен като мал-
ко петле, Никола беше 
единствения, който ня-
маше навършени 5 годи-

ни, но се справи отлично  
и отвя конкуренцията. 
Изпълнението на песен-
та „Хорце” в съпровод на 
гъдулка  с талантливата  
Женя Петрова, както и 
рецитацията на стихчето 
„Народен съм певец”, 
написано специално за 
него, убеди журито и 
публиката, че е роден да 
побеждава.  Той получи  
титлата „Мистър младо 
дарование”, а заедно с 
нея и предложение да на-
сочи вниманието си към 
музикално образование. 

В навечерието на Първи 
юни, Денят на Детето и във 
връзка с отбелязване на 24 май 
,Празник на славянската пис-
меност , българската просвета 
и култура, в община Стралджа 
гостува кукления „ТЕАТЪР 
ПЛЮС”. Авторският спектакъл 
на Олга и Александър Чурчич 
„Театърът на Карабас” зарад-
ва децата от ЦДГ”Здравец” 
и „Мати Рубенова”,  ОУ”Св.

Св.Кирил и Методий” Страл-
джа, гостува и при децата от 
Войника, Първенец, Лозенец.

Докато се забавляваха ис-
тински с Карабас децата по-
лучиха и примери за това как 
трябва да поискаме прошка, 
как да кажем „извинявай”. 
След интересните минути в 
залата малки и големи опре-
делиха кукленото шоу като 
забавно, любопитно, смешно и 

поучително. Малките зрители 
се надпреварваха да докоснат 
своя нов герой Карабас, да се 
снимат с него и да си поръчат 
нови срещи на стралджанска 
територия. 

 В Деня на детето, Първи 
юни, ръководството на общи-
ната осигурява  своя пореден 
подарък за децата на Стралджа. 

От 11 ч. в залата на читалището 
ще гостува Държавен куклен 
театър „Георги Митев” Ямбол 
с интересната постановка на 
Коста Димитров „Котаракът 
с /в/ чизми”. Малчуганите от 
детските градини и начален 
курс на училищата ще имат 
възможност да се забавляват 
и да празнуват едновременно.

Îùå åäíà íàãðàäà çà ÍèêîëàÎùå åäíà íàãðàäà çà Íèêîëà


