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ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 31)   25. 11. 2014 ã. 

 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!Тържествено и радостно 
заби камбаната на обно-
вения  храм в Правдино. 

И миряните, подготвени като за 
празник, се стекоха , за да запалят 
свещ, да се помолят за здраве. 

Църквата, „Св.Архангел Ми-
хаил”, ремонтирана по проект 
на църковното настоятелство и с 
подкрепата на община Стралджа,  
има доста древна история.  Стро-
ена с характерния за е емблема-
тична за  малкото село. Създава 
една  особена атмосфера с която 
местните жители истински се 
гордеят. И всеки, който посети 
Правдино непременно иска да 
се върне отново. Защото   при-
родата има своето великолепие 
и тайнственост, защото народни 
легенди предизвикват интереса 
на млади и стари  и защото тук 
хората са някак благи и в същото 
време  волеви, готови да се пре-
борят с всички трудности. 

продължава на стр. 3

Âëàäèêàòà îñâåòè õðàìà â ÏðàâäèíîÂëàäèêàòà îñâåòè õðàìà â Ïðàâäèíî

Преди началото на зимата, за по 
малко от месец беше извършена поч-
воподготовката на 158 дка в местността 
”Мараш” над Петолъчката, предвидени 
за залесяване върху общински горски 
територии на община Стралджа. Тере-
нът е предвиден за залесяване с черен 
бор и се извършва в изпълнение на 
проект по мярка 223”Първоначално 
залесяване на неземеделски земи”. 
Трудният терен, поради обилните 
дъждове от последната седмица на ок-
томври, достигнали 83л/кв.м в района 

Ïðèêëþ÷è ïðåäçàëåñèòåëíàòà 
ïî÷âîïîäãîòîâêà â Ìàðàø

на Стралджа, не попречи на изпълни-
теля да извърши мероприятията по 
почистване и почвоподготовка. Този 
район около хижа ”Люляк”, доскоро 

потънал в обилно захрастяване,  вече 
е напълно почистен от нежеланата 
храстовидна растителност.

Продължава на стр.3

Ñïèðàò âðåìåííî âëàêîâåòå 
ìåæäó Íîâà Çàãîðà è Çèìíèöà
През периода от 25-и ноември до 13-и 

декември 2014 г. ще бъде прекъснато дви-
жението на влаковете в участъка между 
гарите Нова Загора и Зимница. Причините 
за прекъсването на влаковото движение 
са ремонтни дейности по железния път, 
които Национална компания „Железопътна 
инфраструктура" ще извършва в посочения 
участък, информират от БДЖ.

За осигуряване на транспортно об-
служване на своите клиенти „Холдинг 
БДЖ" ЕАД ще пусне шест допълнителни 
бързи и пет пътнически влака, които ще 
пътуват в участъка между Стара Загора и 
Нова Загора.

продължава на стр. 3



225 ноември 2014 г.

Ïðàâèëàòà íà ïúòÿ ñå óñâîÿâàò îùå â äåòñòâîòî
Водени от тази идея представители на ОД МВР Ямбол 

и полицаи от РУ ”Полиция” Стралджа гостуваха на децата 
в ЦДГ ”Здравец”.  Срещата , която е поредната инициатива 
за безопасност на движението, се случва в рамките на 
кампанията на Пътна полиция „Водачи и пешеходци за 
толерантност на пътя”, а целта – да се привлече внима-
нието на най-малките за осигуряване тяхната безопасност 
на пътя. Говорителят  на ОУ НА МВР гр. Ямбол Татяна  
Павлова увлекателно и интересно  представи на децата 
мини  куклен театър за правилата за движение по пътища-
та. По много   увлекателен  начин малчуганите  разбраха 
как трябва да се движат и играят на безопасните  за това 
места. Кукленият театър беше последван от занимателни 

игри, в които децата имаха възможност да покажат какво са научили. На финала всички от 
двете  подготвителни групи получиха подаръци от   полицаите  -  "детски листовки" за оцве-
тяване, където всяко дете може да провери в каква степен е усвоило елементарните правила 
като пешеходец. Децата изразиха своята благодарност към гостите с песни  и стихотворения.

Срещата в детската градина показа полезността на инициативите на полицията  „Пази ме!” 
и „Аз, пешеходецът, обичам живота!” чрез които най-лесно, бързо и достъпно до малките и 
по-големите достигат посланията „Ние сме заедно на пътя и в живота! Да бъдем разумни, 
внимателни и толерантни участници в движението! Заедно да осигурим безопасност на пътя!”

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Стралджа,  ул.”Хемус” № 2  
/до „Обувката”/
Всеки ден от 8,30ч. до 18 ч.
в събота – от 8,30ч. до 13 ч.

ОТКРИ НОВ МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ

ÅÒ” ÀÍ-ÌÀÐ” – Ñòðàëäæà

Готовността на Община 
Стралджа за действия в ус-
ложнена зимна обстановка, 
сезон 2014-2015 г. се измерва 
с конкретни мерки. Осъщест-
вени са ежегодните експертни  
сезонни проверки  на потен-

циално опасните микро-язо-
вири, актуализирани са ава-
рийните планове, съгласува-
ни и с РД ПБЗН. Проведени са 
задължителните инструктажи 
на дежурните длъжностни 
лица от Общинския съвет 

за сигурност. Извършен е 
текущия ремонт на улично-
то осветление, денонощно 
фотаволтаично  осветление  
е осигурено по главните из-
ходящи и входящи улици на 
Стралджа, Зимница, Водени-

Ãîòîâíîñò â Îáùèíà ÑòðàëäæàÃîòîâíîñò â Îáùèíà Ñòðàëäæà

Çà ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà Çà ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà 
íà çèìàòàíà çèìàòà

чане  и Лозенец. Окосени и 
почистени са всички високи 
треви и храсти по сервитут-
ните ивици на общинската 
пътна мрежа. Извършен е 
цялостен ремонт и полага-
не асфалтова настилка на 
улици в Стралджа, Зимница, 
Каменец, Иречеково, Недял-
ско. Чакълирани са улици 
без настилка в Стралджа и 
Зимница.

Всички средства, предви-
дени за ремонт на общинска 
пътна мрежа, са усвоени. 
Изцяло са отремонтирани 
и общинските пътища Во-

деничане, Джинот, Чарда, 
Зимница. Извършени са от-
воднителни мероприятия по 
улици в Стралджа, Джинот, 
Чарда, Воденичане, Атолово 
и др. Реконструирано, покри-
то и частично облицовано 
е дере № 1 минаващо през  
Стралджа. В Каменец е изгра-
дена дъждовна канализация 
по отремонтираните улици, 
зачакъляват се улици с цел 
допуск на специализирана  и 
друга техника.

Общо през тази година 
за подновяване на уличната 
и пътна инфраструктура и 

елементите по нея община 
Стралджа вложи приблизи-
телно 1 960 000лв,  което 
възлиза средно по  147лв на 
човек от всичките  13 338 бр. 
жители на общината.

Сключен е договор с из-
пълнител за зимно поддър-
жане и снегопочистване на 
общинските пътища и е из-
вършена проверка на техни-
ката на фирмата . 

Предстои  провеждане 
на оперативно съвещание с 
всички служители и кметове,  
отговорни за изпълнението на 
Плана за зимно поддържане.

Ново  попълнение 
в редиците на БМЧК 
Стралджа отчете ор-
ганизацията на своето 
годишно отчетно съ-
брание и желание за 
още по-активна добро-
волческа дейност. През 
годината са обучени  
над 60  доброволци като 
принос за това имат 
лекциите на  Силвия 
и Дани. В най- близък 
план младите черве-
нокръстци  подготвят  
Седмица за борба с 
тютюнопушенето в коя-
то ще намерят място 
интересни инициати-
ви. На дневен ред са 
и проявите свързани с 
борбата срещу наркоти-
ците. Традиционно  на 1 
декември доброволците 
ще  осъществят своята 
акция „АНТИ СПИН”. 
Междувременно  отбо-
рът към СОУ”П.Яво-
ров” активно се подгот-
вя за поредното участие 
в състезанието за първа 
долекарска помощ. Мо-

Ïðèåìñòâåíîñò â ÁÌ×Ê

Àêöèÿ ñðåùó 
òþòþíîïóøåíåòî

На 20 ноември, Световен ден без тютюнопушене,   
доброволците от БМЧК  при СОУ”П.Яворов” Стралджа 
организираха акция с оригинален начин за пропаганда 
против порока. Децата подаряваха цигари, които вместо 
тютюн съдържаха послания против тютюнопушенето. 
Първите, които получиха от „подаръците” бяха техните 
съученици от СОУ”П.Яворов” и учителите. След това 
младите червенокръстци посетиха общината и други 
институции, фирми, кооперации, за да може посланията 
им за здраве да стигнат до колкото може повече хора.  
Това е една от множеството инициативи, планирани от 
БМЧК Стралджа за работа  през годината.

мичетата са категорич-
ни, че ще защитят за-
воюваното тази година 
първо място в областта.
На заседанието, в 

присъствието на гостът 
от областното ръковод-

ство Гергана Георгие-
ва, беше отчетена една 
богата и разнообразна 
червенокръстка дей-
ност през изминалата 
година. Споделено беше 
участието на активи-
стите в  полезно нацио-
нално обучение, изне-
сените лекции на тема 
СПИН по училищата в 
общината, проведената 
кампания „Всички има-
ме грижата”…Разбира 
се, това не е всичко, но 
затова е приетия нов 
годишен план в който 
са заложени нови ини-
циативи.
За  гл.координатор 

на БМЧК  Стралджа бе 
избрана Йорданка Стан-
чева, заместник ще бъде 
Силвия Йорданова. 

Таня Дичева, гл.счетоводител в община Страл-
джа, участва в  тридневно обучение на НСОРБ   в 
Барселона ,Испания, финансирано по Европейски 
проект.  Обучителен екип от Европейския институт 
по публична администрация  /ИЕПА/  осигури  
на групата от 35 участници от различни общини 
в България, една доста натоварена, но много по-
лезна обучителна програма. След приветствието  
и представяне програмата и целите на семинара 
от Ивона Карвот, старши лектор, ЕIPA,Барселона, 
последва кръгла маса с презентация и залагане на 
темите: Кохезионна политика, какви проекти могат 
да се финансират и как, има ли нови правила за 
прилагане в периода 2014-2020г. На обсъждане са 
подложени въпроси свързани с правната рамка, 
бюджет и финансови инструменти  на Кохезион-
ната политика и инвестиционните проекти, упра-
вление на проектния цикъл, обществени поръчки 
и субсидии. Според участниците особено полезни 
са и темите във втория ден – анализ на ползите 
и разходите, основни оперативни аспекти и нови 
перспективи за предстоящия финансов период. 
Последващия казус „Как да подготвим успешен 
анализ на ползите, за да е успешен един проект и 
да увеличим приноса му?” дава възможност и за 
обмяна на полезен опит. В последния ден е прак-
тическия семинар на тема „Преглед на качеството 
на анализа на ползите и отчет на резултатите” с 
обсъждане на различни казуси и дискусия с екс-

Îáó÷åíèå â Áàðñåëîíà

перти, дебат по проблемите.
На всеки от участниците е връчен Серти-

фикат за участие в европейския семинар на 
финансистите. Приятна част от пътуването се 
оказва разходката из Барселона, запознаване със 
забележителностите между които  готическия 
квартал „Бари готик”,  римокатолическата църк-
ва Саграда Фамилия,  парка Гюел, Националния 
музей на изкуствата, Катедралата на Барселона 
и прочутите фонтани.



3 ÐÅÏÎÐÒÅÐ

2014 - äèíàìè÷íà è 2014 - äèíàìè÷íà è 
óñïåøíà ãîäèíà óñïåøíà ãîäèíà 

Пред общински съветници, 
кметове и км. наместници, 
представители на общинска 
администрация, директори на 
учебни и социални заведения, 
ръководители на фирми и 
НПО, граждани и журналисти 
кметът на община Стралджа 
Митко Андонов направи своя 
отчет за работата през третата 
година на мандат 2011-2015г. 
Определяйки периодът като 
особено динамичен, но и успе-
шен, г-н Андонов направи една 
доста обширна равносметка 

на свършеното като подкрепи 
всички изводи с множество 
конкретни факти и детайли. 
Той посочи за пореден път 
основните принципи, които 
спазва при изпълнение на 
задачите си като кмет на об-
щината - открито управление 
и прозрачност на процесите, 
законосъобразност и целе-
съобразност, диалогичност и 
партньорство, финансова ста-
билност и дисциплина, ефек-
тивност на инвестициите. през 
изминалата 2014 г. Системно и 

последователно се използват 
всички инструменти за осигу-
ряване възможност за заетост 
и получаване на доходи. За 

подобряване и изграждане на 
инфраструктурата на общината 
и създаване на по-добра околна 
среда, зони за отдих и туризъм 

ефективно се използват всички 
възможни ресурси. За 2014г. е 
реализирана строителна про-
грама на стойност 3 914 629 
лв..Предстои реализацията на 
инфраструктурни проекти за 
7 560 065 лв. Общината раз-
полага с изцяло реновирана 
мрежа от учебни заведения, 
подобрена спортна база. Пери-
одът е изключително успешен 
в областта за съхраняване и 
развитие на културните тради-
ции. Отчита се ангажираност 
на всички институции в бор-
бата с битовата престъпност. 
Конструктивни и коректни са 
отношенията общинска адми-
нистрация - ОбС. За мотивация 
на ромите и включването им в 
обществения живот се правят 

не само подобрения в кварта-
лите, но и се изисква тяхното 
адекватно социално включ-
ване. Общината е в добро 
финансово състояние, развиват 
се човешките ресурси чрез 
обучения основани на анализ 
и потребности. Приключвайки 
своя отчет, г-н Андонов изрази 
увереността си, че измина-
лата година е ползотворна и 
избраният път за развитие на 
общината ще продължи. той 
благодари на общинските съ-
ветници, на всички партньори, 
на гражданите на общината, на 
администрацията за положения 
труд и на всички, които по един 
или друг начин са допринесли 
за процеса на израстване на 
местното самоуправление.

от стр.1
Извършено е и разрохква-

не и продълбочаване на поч-
вата, с което се дава възмож-
ност за зимно натрупване на 
водни почвени запаси, които 
ще са нужни за развитието 
на младите иглолистни през 
следващия вегетационен 
период. Залесяването на 
борчетата, които коренно 
трябва да променят облика 
на местността ”Мараш” в 
района на хижа”Люляк” 
ще се извърши рано напро-
лет, преди характерните за 
този южен склон на Стара 
планина засушавания. Гри-
жите в следващите няколко 
години ще са решаващи за 
израстването и формирането 
в този леснодостъпен турис-
тически район, отстоящ на 
минути от Петолъчката на 
една хубава борова гора. 

От тази есен община 
Стралджа има одобрен и 
втори проект по залесяване, 
този път в него са включени 

Ïðèêëþ÷è ïðåäçàëåñèòåëíàòà 
ïî÷âîïîäãîòîâêà â Ìàðàø

общински терени в южната 
част на общината. Проекта 
предвижда върху 14 общин-
ски имота на обща площ 
261дка, с одобрената сума 
от 301 хил.лв. създаването 
на нови горски масиви. 
Терените за залесяване са 
разположени в землища-
та на Недялско, Люлин и 
Александрово и върху тях 

трябва да израснат мла-
ди широколистни гори от 
червен дъб, цер и полски 
ясен. Пчеларите в района 
ще бъдат зарадвани и с от-
делни насаждения от липа. 
След избора на изпълнител, 
дейността по реализиране 
на залесяването трябва да 
стартира от пролетта на 
следващата година. 

Продължава от стр. 1
През периода на ре-

монта ще бъдат въведени 
промени в разписанията и 
маршрутите на всички бър-
зи и пътнически влакове, 
които обичайно премина-
ват през участъка Нова За-
гора - Зимница. С частична 
промяна в своя маршрут 
ще се движат два бързи 
влака със задължителна 
резервация и осемнадесет 
бързи влака, които пътуват 
по маршрутите от София за 
Бургас и Варна през Плов-
див и Стара Загора, както 
и в обратните направления. 
Тези влакове ще се движат 
по променен маршрут от 
Стара Загора през Тулово, 
вместо както по редовния 
си график през Нова За-
гора - Ямбол - Зимница. 
В обратното направление 
влаковете ще се движат 
по променен маршрут през 
Зимница - Тулово - Стара 
Загора, вместо както по 
досегашното си разписа-
ние през Зимница - Ямбол 
- Нова Загора.

За осигуряване на транс-
портно  обслужване  на 
своите клиенти „Холдинг 
БДЖ" ЕАД ще пусне шест 
допълнителни бързи и пет 
пътнически влака, които 
ще пътуват в участъка 
между Стара Загора и Нова 
Загора.

С промени в своите раз-
писания и маршрути ще 
се движат и 40 пътниче-
ски влака, които обичайно 
преминават през участъка 
между гарите Нова Загора 
и Зимница. За осигуряване 
на транспортно обслужва-
не на клиентите, „Холдинг 
БДЖ" ЕАД ще пусне 13 
допълнителни пътнически 
влака, които ще се движат 
в участъците Стара Загора 
- Нова Загора и обратно, 
Стара Загора - Тулово и 
обратно, Тулово - Карлово 
и Тулово - Казанлък. 

продължава от стр.1
Владиката Йоаникий  

беше най-скъпият гост в 
Правдино   в празничния 
ден. Освещавайки храма 
дядо Йоаникий благослови 
християните, пожела във 
всеки дом да има здраве и 
радост, мир и спокойствие. 
Гост на празника беше и 
кметът на общината Митко 
Андонов, който отправи 
поздравления за празника, 
изрази благодарност към 
всички дали своя принос 
за възстановяването на 
дълголетната църква и 
връщането й към нов жи-
вот,  пожела Св. Архангел 
Михаил да закриля всички. 
Особено развълнувана в 
този ден беше и Каля Ата-
насова, км.наместник на 

Правдино . 
Изправяйки 
се пред свои-
те съселяни 
тя  благодари 
сърдечно  на 
сливенския 
владика  за 
подкрепата и 
за присъст-
вието в село-
то, на кмета 
г -н  Митко 
Андонов за 
съпричастността , на стро-
ителите, на членовете на 
църковното настоятелство, 
на хората, участвали в 
почистването на района. 
Изрази радостта на всички 
за новата църква и пожела 
камбаните да бият по-чес-
то за радостни поводи.

Спазвайки традиция-
та правдинчани  дариха 
курбани за здраве. Три от  
животните осигури сем. 
Йосифови, още едно беше 
закупено със средства на 
настоятелството, за да опи-
тат всички гости и жители 
на селото  от  вкусното 
ястие.

Ñïèðàò âðåìåííî âëàêîâåòå 
ìåæäó Íîâà Çàãîðà è Çèìíèöà

Í Î Â Î  Â  ÑÒÐÀËÄÆÀ!!!

ÌÀÃÀÇÈÍ ÇÀ ÄÎÌÀØÍÈ ÏÎÒÐÅÁÈ
Ул.”Хемус” 52 / Червения магазин/

ПРЕДЛАГА:
- домашни потреби на изгодни цени
- поставяне MDF врати по размери
Работно време: 9,30 ч.- 18,30 ч.
За повече информация и поръчки:

0892725649, Ãåíàäè Äè÷åâ

За клиентите на нацио-
налния железопътен пре-
возвач ще бъдат осигурени 
автобуси, които да превоз-
ват пътниците в участъка 
Нова Загора - Ямбол - Зим-
ница и обратно.

Прекъсването на вла-
ковото движение между 
гарите Нова Загора и Зим-
ница налага промени в раз-
писанията и маршрутите 
и на различни категории 
пътнически влакове, които 
се движат по други желе-
зопътни линии.

Информация за про-
мените в разписанията и 
маршрута на влаковете, 

които пътуват в участъка 
на извършвания ремонт, 
както и за разписанията 
на автобусите, е поставена 
във всички гари и спирки 
по този маршрут, а също 
така и в електронния пъ-
теводител на официал-
ната интернет страница 
на „Холдинг БДЖ" ЕАД 
(www.bdz.bg).

За подробна информа-
ция клиентите на „Хол-
динг Български държавни 
железници" ЕАД могат да 
се обръщат към гишетата 
„Информация" и билет-
ните каси в съответните 
железопътни гари.

Âëàäèêàòà îñâåòè 
õðàìà â Ïðàâäèíî
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Öÿëîñòíà îðãàíèçàöèÿ íà ïîãðåáåíèÿ
За общините: Ямбол, Тунджа, Стралджа, Болярово

Офис – до окръжна болница Ямбол
0899944957, 0897626009, 0899511885

×èòàòåëèòå íè ïîçäðàâÿâàò!
До Редакцията на в."Стралджански вести":Изпращам 

моите най-искрени и топли поздравления по случай 
45-тата годишнина от обявяването на Стралджа за град. 
Градът, /а защо не и някогашното село на моя род, чийто 
корен датиара от повече от 350 години./Пожелавам на 
всички Стралджанци- където и да се намират по света 
добруване и щастие. На кмета на града и на неговия екип 
твърдост в ръководенето на общинските дела, целеуст
ременост,последователност и творчество в економиче-
ските и социални поблеми. На редакцията на вестника 
творческо вдъхновение

Уважаема редакция,извинявам се за закъснението на 
моето поздравление, но за това имам уважителна при-
чина: На моите вече 89 години не виждак с едното око,а 
с другото само 35 процента, което не ми позволява да 
ходя без придружител и да мога да получавам и вашия 
вестник. Някои правилници пък пречат и на работещите 
в пощите 

Сърдечен поздрав на целия Ви екип.Мария Добрева/баба Мичи

Досега сме чели книги за 
историята на отделни селища 
на общината. Но за пръв път 
виждаме една история на   
общината с 21 села и един 
град. За част от тези села 
имаше кратки исторически 
бележки. Сред първите бяха 
Джинот и родения там Никола 
Душков, юрист и философ. 
Знаеше английски и помест-
ваше критични  философски 
статии в английски списания.  
Най-рано излязлата книга пък 
е за с.Люлин от Тоню Пенев – 
човек със средно образование, 
който положи  много труд и 
издаде книгата.  Тогава тър-
сихме историческите бележки 
на Иван Димчев за Стралджа.  
Много труд и дълги годи-
ни посвети за историята на 
с.войника  математика Енчо 
Енчев. След промените у нас 
настъпи бум в издаването на 
поселищни истории – на с. 
Александрово, на Атолово от 
Стоян Аджев, три на с. Зим-
ница, три на с.поляна, на Пър-

венец, Иречеково, на Страл-
джа, Недялско – от Добринка 
Касърова…Подготовката на 
различните автори е различна. 
Но всички те положиха много 
труд , за да събират зрънцата 
от историята на родните си 
места и да ги запазят за поко-
ленията. Едни от историите са 
добри, други – по-слаби.

Познавам много истории 
от общината, но се намери 
една Добрина берова, която 
натрупа много опит и знания 
при дългогодишната си работа 
в Ямболския музей. Казват, че 
математиците се изявяват до 
35-годишна възраст, а истори-
ците – по-късно, когато натру-
пат много опит и знания. Бе-
рова потвърди това. Тя навлезе 
много дълбоко в историята на 
Ямболския край, особено за 
периодите когато тези земи 
са били под турско робство. 
Тя издири малко известни 
данни за периода ХVІІ- ХІХ в. 
Досега в региона на общината 
не са правени археологически 

разкопки. Считаше се, че из-
точно от р.Тунджа няма следи 
от живота на първобитните 
хора. Проведените спасителни 
археологически разкопки по 
трасето на автомагистрала 
„Тракия” показаха нови инте-
ресни данни за живота по тези 
места от епохата на неолита 
и желязната епоха. Берова е 
използвала всички публика-
ции за откритите находки. 
Особено силна е разработката 
за периода 17-18 в.

Бъдещите историци и ар-
хеолози трябва да обърнат 
внимание на това, че между 
Стралджа и с.Венец се нами-
рат около 130 надгробни моги-
ли. В един исторически извор 
се споменава, че при пресел-
ването през 1830г. сливенци 
и ямболци се събрали  при 
стария град край Стралджа. 
Кой е той и къде се намира? 
Ако беше Кабиле щеше да 
бъде написан. Кой знае къде 
лежи заровен!

При обсъждането на книга-

та за историята на гр. Страл-
джа  през 2005г. бе обърнато 
внимание, че липсва етногра-
фията на селището. Сега в 
тази книга намираме много 
материали за празничната 
система, песните и др. Осо-
бено ценни са историческите 
бележки за отделните села. 
Накратко в енциклопедичен 
порядък са изброени най-ва-
жните неща от историята на 
селата. Те могат да послужат  
за ориентир при бъдещи раз-
работки на подобни истории. 
Много интересни са и из-
следванията за топонимията 
на отделните села. Много от 
младите поколения не знаят 
и не помнят имената на мест-
ностите край селата.

Много полезни са и табли-
ците за загиналите във войни-
те от всяко село, списъци на 
кметове, депутати, историче-
ския календар.

ПЕТЪР ПЕТРОВ, дълго-
годишен директор на Ям-
болския исторически музей

„Îáùèíà Ñòðàëäæà. È ïðåäè òîâà”

 Åäíà ìíîãî èíòåðåñíà êíèãà

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
 „Подобряване на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна 

организация на учебния процес“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Евро-

пейския съюз

Â ÎÓ „ÑÂ. ÑÂ. ÊÈÐÈË È ÌÅÒÎÄÈÉ”, Ñ. ÇÈÌÍÈÖÀ 

ÎÒÁÅËßÇÀÕÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÈß ÄÅÍ ÍÀ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÒÀ
„Не издигай стени!”, „Търпение, до-

брожелателност, разбиране”, „Не бъди 
безразличен!”, „Обичай!”. Това са само 
някои от принципите на толерантност-
та, приети чрез Декларация на 16-ти 
ноември 1996 год. на Общо събрание 
на ООН. А всички те са добре познати 
на учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”. 

Седмица преди Международния ден 
на толерантността- 16-ти ноември, в 
училището имаше редица прояви по 
този повод. В часовете за Дейности по 
интереси в полуинтернатните групи, ра-
ботещи по Проект BG051PO0001- 3.1.06 
„Подобряване на качеството на обра-
зованието в средищните училища чрез 
въвеждане на целодневна организация 

на учебния процес”, се проведоха разговори, 
беседи и дискусии за ограниченията и свобо-
дата, за добротата и обичта, за уважението и 
разбирането. Учениците създадоха рисунки и 
плакати по темата. С това се занимаваха и в 
часовете по изобразително изкуство. Така се 
появи прекрасен многоцветен кът, сътворен от 
талантливите малки художници от Зимница. 
Часът на класа през тази седмица също ще 
е посветен на Международния ден на толе-
рантността.

Всичко това със сигурност ще направи 
учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
по- толерантни и ще спомогне да се изградят 
като пълноценни личности и добри хора.

Èíâåñòèðà âúâ âàøåòî áúäåùå!

Предколедно разноо-
бразие на прояви  пред-
лагат  дамите  от  клуб 
„Надежда” в Стралджа. 
Спазвайки  традицията 
Управителния съвет, под 
председателството на Па-
рушка Узунова, се включи 
в отбелязване Празника 
на Стралджа с изложбата 
„Произведено в Страл-
джа”. Като жест  към 
общинското ръководство, 
осигурило новата придо-
бивка Общински коопе-
ративен пазар,  за откри-
ването на обекта дамите 
подредиха  една вълшебна 
кулинарна изложба, която 
очарова гости и местни 
жители.
В изпълнение плана 

на организацията  беше 

Íà õîä ñà äàìèòåÍà õîä ñà äàìèòå

отбелязан и  Деня на хрис-
тиянското семейство.  За 
участие във празничната 
вечер  дойдоха двойки 
от различни поколения 
като показаха силата на 
любовта и да се изведат 
на преден план всички 
онези християнски до-
бродетели, наследени от  
дедите. Междувременно  

клуб „Надежда” работи 
упорито и последователно 
за набиране на средства в 
помощ на деца сираци. В 
подготовка е благотвори-
телен коледен бал, който 
е планиран за средата на 
декември. Жените имат и 
други инициативи, които 
ще осигурят финансова 
подкрепа на нуждаещи се.

email: s_vesti@abv.bg
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Äîáðèÿò èçáîð!Äîáðèÿò èçáîð!

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 30)   19. 11. 2014 ã. 
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Ðàçêàçè íà ïúòóâàùèÿ ÷îâåêÐàçêàçè íà ïúòóâàùèÿ ÷îâåê

Âðåìå çà ïîåçèÿ

ÍÅÆÍÎÑÒ
 Отнася ме влакът и релсите пеят.
С глава върху лакът помислих за нея.

И спомних си ясно как тя ме изпрати:
От рамото дясно прашинка ми махна.

Ръката ми стисна и нежно ми рече:
- Пази се! Пази се – отиваш далече!

Дали се разплака след мене, не зная.
Сега влакът трака: все тая, все тая…

Машино, внимавай и релсите гледай!
Ти не я познаваш, не дрънкай за нея!

Бездушно желязо, какво знаеш пък ти
За обич, омраза, за срещи, разлъки?...

Седя във купето и стихове пиша.
Отвънка небето над листа наднича.

Небето…Не знаех, че нежно е някак.
Прочете това и внезапно заплака!

ЯНКО СТЕФОВ

Може безброй пъти да сте 
чували за прохода Троян – 
Кърнаре, но ако поне един 
път не минете от там, няма да 
разберете за какво всъщност 
става дума. Панорамният път 
през Балкана ще ви изненада 
с прекрасни, зашеметяващи 
гледки, ще поискате да спирате, 
за да се насладите на всяка от 
тях. И така, все по-навътре, в 
сърцето на планината, която 
има още и още какво да дава!

Когато ние стигнахме до 
предела не знаехме какво да 
очакваме. Ако долу, в полето, 
оставихме почти горещо време, 
там, горе, трябваше да облечем 
сетренцата. Чист планински 
въздух лизна лицата ни, пихме 
от студената вода, любувахме 
се на  връх Горалтепе къде-
то се откроява 35-метровата 
„Арка на свободата”. Но очите 
ни бягаха по билото на Стара 
планина защото  от всеки ъгъл 
красотата беше различна, омай-
ваща, спираща дъха. 

Пътуването до Троян про-
дължи  фантастично. Кой ти е 
знаел, че този град има такава 
атмосфера! Няма как да не 
влезем в уникалния музей на 
народните художествени зана-
яти и приложни изкуства. Още 
с първата крачка  ни грабва 
едно старо време, богато и 
пребогато, пълно с изненади  
и предизвикващо  вълнение. 
Тук, в залите на този музей, 
е срещата ни с великото май-
сторство на българина. Изде-
лия от керамика и дърворез-
ба, иконопис и художествено 
металообработване, народно 
облекло и тъкане – всичко е 
така ярко представено. И много 
бързо разбираш – от тук изли-
заш презареден с българщина! 
Стоях вцепенена пред  глине-
ните съдове- стомни, ръкатки, 
бъклици… изработени толкова 
майсторски. Опитвах се да 
схвана каква сила е движила 
ръката на дърворезбаря, за 
да изографиса  прекрасната 
плетеница в паната „Адам дава 
имена на животните” и „Ева 
преде, Адам копае, Ангел ги 

Òðîÿí íå å ñàìî 
òðîÿíñêà ñëèâîâà

благославя”. Никога не бях 
виждала на едно място толкова 

разнообразни  
по големина 
и по красота 
пафти, изра-
ботени като за 
кралици… 

Напуснах 
този музей с 
обещанието 
да се върна, за 
да видя още 
веднъж всич-
ките тези пре-
лести. Само 
че навън ме  
чакаше дру-
га изненада. 
На  к р ач ка 
р а з с тоя ни е 
е  един  ем-
блематичен 
п а м е т н и к 
на Иван Ха-
джийски . В  

знак на уважение и признател-
ност към паметта и делото на 
своя съгражданин, национален 
и европейски учен, баща на 

българската народопсихология 
и социология, чиито са думите 
„В един локален микрокосмос 
в тинята на живота, търсех и 
откривах бисерите на народ-
ната душа”.  Достойни хора са 
жителите на Троян! Достойни 
са и делата им. Браво! И цен-
търа на града е прекрасен, с 
планинския ромон на реката, 
с тишината на естествения 
декор, с приятните , топли и 
сърдечни хора. Същите, които 
ни упътиха към Троянския 
манастир „Успение Богородич-
но”, трети по големина у нас. 

Попаднахме в един вълше-
бен свят. Пристъпвахме бавно 
и внимателно, озъртахме се, за 
да видим всичко, да запомним. 
Опашка  се беше извила пред 
чудотворната икона „Св. Бого-
родица Троеручица”. Хората 
чакаха тихо, за да пристъпят с 
поклон към иконата. Минута 
или две са достатъчни, за да 
споделиш мислите си, да по-
молиш за здраве, да докоснеш 
Троеручицата с надеждата, че 
има кой да те чуе. В тази оби-

тел има още нещо, което никой 
не подминава. Присъствието на 
Апостола, за което ти напомнят 
още на входа „Поклониче, 
тук, в Св.Троянска обител, 
Апостолът на свободата Дя-
кон Игнатий Васил Левски 
намери прием и съидейници 
през 1871-72г.” Задължително 
искаме да видим скривали-
щето на Апостола. В одаята 
са изложени касата на тайния  
революционен комитет, поръ-
чана от Левски, софрата , на 
която е посрещал тайните си 
гости…  Тук се стъпва на пръ-
сти, благоговейно, почтително. 
И с поклон пред най-великия 
българин – Апостола.

Напускаме Троянския ма-
настир мълчаливо,всеки е съ-
средоточен в мислите си.  Не  
легендарната Троянска сливо-
ва, а спомените са богатството, 
което отнасяме със себе си.  
Очаква ни не малко път, за да 
излезем  от планината, която  
ще ни зареди с  още енергия. 
И глад за нови пътешествия. 

Надя ЖЕЧЕВА
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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
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Ïîëîâèíâåêîâåí þáèëåé ùå 
îòáåëåæè àíñàìáúë "Âúæè÷êè"
Във връзка с предстоящото честване 50-годишнината на емблематичния за Стралджа 

и общината ансамбъл „Въжички” кмета Митко Андонов свика Инициативния комитет 
на заседание за обсъждане  подготовката на празника. Присъстващите представители на 
читалищното настоятелство при читалище „Просвета 1892” , културни дейци, общест-
веници, ветерани танцьори приеха много присърце идеята за обръщане вниманието 
към фолклорния ансамбъл. За този период „Въжички” не само доказва своето изявено  
място в обществения живот  на града и общината, той натрупа един огромен архив от 
престижни награди, който предизвиква респект и уважение към творчеството на певци, 
танцьори и инструменталисти. Най-голям и безспорен принос за това  има създателя  
и дългогодишен гл.художествен ръководител, постановчик и хореограф Тончо Тончев. 

Тържественото честване на 50-годишнината на  ансамбъл „Въжички” е планирано 
за 17 декември. Програмата предвижда откриване на една богата фото изложба, пред-
ставяне на костюмите  и музикалните инструменти на ансамбъла с последващ концерт-
спектакъл ,в който ще вземат участие всичките формации на ансамбъла. Очакванията 
са на сцената да бъдат пресъздадени едни от най-често представяните народни танци 
на Стралджа като буенек, лазарки, кукери, коледари както и  любими постановки на 
Тончев „Трите пъти”, „Джиновско”, „Дайчовото” и др.

Младият страл-
джански фут-
болист  Пла-

мен Пенев, отличен като 
най-добрия  нападател /
до 12г./в турнира „Кока 
Кола”- Ямбол,   участва 
в официалната церемония 
по връчване награди на 
най-добрите млади фут-
болисти от турнирите по 
Националната програма  
„Децата и футбола” 2014. 
В присъствието на  своя 
треньор    Стефан Танев 
и Митко Андонов, кмет 
на общината и президент 
на ОбФК”Стралджа” та-
лантливото  момче получи 
спортен сувенир и поимен-
на купа на Асоциацията на 
българските футболисти. 
Общо 17 бяха призьорите 
по НП”Децата и футбола” 
тази година и Пламен Пе-
нев се оказа единствения 
от по-малък град. Той беше 
особено щастлив, че по-
даръците му връчи лично 
Даниел Боримиров. Пред 
множеството журналисти  
Пламен благодари на роди-

телите си Стоянка и Диян 
Пеневи, на треньора си и 
на своя отбор с думите: 
„Вие ми помогнахте да 
стигна тук!” 

Пламен Пенев, който е 
ученик в СОУ”П.Яворов”,   
се занимава с футбол още 
от 5 годишен.  От око-
ло половин година вече 
се състезава в „Берое” 
Ст.Загора с треньор Атанас 
Рибарски . Мечтае да стане 
голям футболист от класата 
на Кристиян Роналдо. От 
българските състезатели 
много харесва  Димо Ба-
калов. Според Стефан Та-
нев, който обучава младия 
спортист  от предучилищна 
възраст, Пламен има всич-
ки качества да се докаже на 
терена – бързина, технич-
ност, дисциплина, отговор-
ност ,  огромно желание 
да спортува и любов към 
футбола. За израстването 
му свой принос има и тре-
ньора Христо Колев, който 
от години се занимава с 
по-голямата детска група 
в Стралджа.

На тържеството, съп-
ричастни с радостта на 
децата футболисти, бяха 
министъра на спорта Кра-
сен Кралев, който сър-
дечно поздрави момчета-
та. Много приятно  беше 
присъствието на такива 
футболни легенди като   
Трифон Иванов, Даниел 
Боримиров, Бончо Генчев, 
Тодор Янчев, капитана на 
ЦСКА Валентин Илиев. 
Поздравления от името на  
Асоциацията на български-
те футболисти , която орга-
низира награждаването на 
младите футболни таланти, 
направиха генералния се-
кретар Георги Бойчев  и 
президента Дончо Донев. 
Стана ясно, че за една 
година  в Националната 
програма „Децата и фут-
бола” са преминали над 
8 хиляди деца от цялата 
страна. Целта е не само да 
се откриват и насърчават 
млади футболни таланти, 
но и да се създават условия 
за добро физическо разви-
тие на подрастващите.


