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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. 14)   20. 5. 2015 ã. 

Íîâî ÿòî â ïîëåòÍîâî ÿòî â ïîëåòÍîâî ÿòî â ïîëåò
Ñ áúäåùå íà åäèí ìèã ðàçñòîÿíèå

Абитуриентите от СОУ"П.Яворов" казаха "Сбогом!" 
на родното училище. На тържествената церемония 21 
момчета и момичета от випуск 2015 бяха топло при-
ветствани от директора Валентина Маринова, която 
им пожела  здраве и много дързост в постигане на 
мечтите. Гостът Митко Андонов, кмет на общината, 
поздрави зрелостниците, припомняйки, че ако преди 
12 г. те прекрачваха за първи път прага на училище-
то, той за пръв път пое ръководството на общината. 
"Заедно извървяхме своя път на прогрес и развитие, 
заедно препускахме по житейския друм, рисувахме 
дните си, ратувахме за по-доброто "утре". Днес е време 
за събиране на плодовете от този 12-годишен труд. И 
ако се чувстваме щастливи и горди, то това означава, 
че имаме своите постижения!", каза той. Г-н Андонов 
изрази увереността си, че всеки от завършващите ще 
намери своята вярна посока, посъветва ги да не се пла-
шат от трудности, да вървят смело напред, да вярват в 
силите и възможностите си и непременно да съхранят 
любовта към родния край. Всички получиха   подарък 
от г-н Андонов - книги  за историята на България и 
на Стралджа   с  посланието „Помнете и обичайте!”

За отличен успех и постигнати награди от различни 
състезания Светла Гашева и Силвия Йорданова бяха 
щастливките, които получиха парична 
награда, осигурена от народния пред-
ставител Атанас Мерджанов. Много емо-
ционално прозвучаха прощалните думи 
от випуска произнесени от Силвия и Ма-
рина. В тях имаше гореща благодарност 
към учителите и специално към класния 
ръководител Бинка Караколева, имаше 
признание и за подкрепата на родите-
лите, имаше уверения, че възпитаниците 
на СОУ "П. Яворов" ще бъдат достойни 
граждани на България       Дойде ред и 
на последния звънец, на прощаването 
с учителите. Имаше усмивки и сълзи, 
имаше радост и мъка, имаше обещания 
и надежди. Довиждане, момчета и мо-
мичета! На добър път! Бъдещето е само 
на един миг разстояние от вас!
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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!

Íîâ ïðîåêò íà ÁÌ×Ê – Ñòðàëäæà

„Íå áúäè àãðåñèâåí 
– áúäè àêòèâåí!”
Ïîäàðúöè çà äåöàòà îò Öåíòúðà 
çà îáùåñòâåíà ïîäêðåïà

Всички деца, които ползват услугите на Центъра 
за обществена подкрепа в Стралджа, получиха дънки 
-  дарение от БМЧК Ямбол. Социално-помощната ини-
циатива се реализира благодарение спонсорството на 
ямболски бизнесмен пожелал дрехите да бъдат предос-
тавени на деца. Дрехите бяха връчени от доброволците 
на БМЧК  Стралджа.  Приятно впечатление на всички 
направи фактът, че  малките  знаят за  дейността на 
червенокръстката организация. Поздравление към тях 
поднесе Гергана Георгиева, специалист от ОС на БЧК 
Ямбол.

Доброволците от БМЧК 
Стралджа подготвиха и спе-
челиха     проект - „Не бъди 
агресивен- бъди активен!” 
Заедно с другия проект на 
БМЧК Ямбол- „Учи днес и 
ще успееш утре!”, той  ще 
се реализира в рамките на 
Програма „Партньори за 
социална промяна”, финан-
сиран от Фондация „Велукс”. 
Целевата група  са ученици 
от пети клас на СОУ”П.
Яворов”. Координатор  на 
проекта е Йорданка Стан-

чева, координатор и на клуб 
на БМЧК – Стралджа. Неин 
заместник е Силвия Йор-
данова.

Проектът, който старти-
ра през м.април трябва да 
приключи в края на м. юли.  
За представяне на проекта 
и планираните дейности в 
Стралджа беше проведена 
работна среща с участие-
то на екипа, педагогиче-
ския съветник от СОУ”П.
Яворов”  Снежина Златева, 
Живка Иванова, управител 

на ЦСРИ, Валентина Мари-
нова, директор на СОУ”П.
Яворов”, Гергана Георгиева 
от ОС , Мария Толева, зам.
кмет, Иван Иванов, зам.кмет. 

Проектът „Не бъди агреси-
вен- бъди активен!”цели по-
вишаване чувствителността и 
ангажираността и на цялата 
училищна общност за пре-
венция и справяне с тормоза 
между връстници, подобря-
ване на отношенията между  
учениците и техните умения 
за общуване, представяне на 
учениците заместители на 
тяхната агресия и алтернати-
ви за справяне с проблемите. 
Стана ясно, че за цялата стра-
на са одобрени девет такива 
проекти и един от тях е на 
БМЧК Стралджа. Йорданка 
Станчева потвърди, че в него 
ще бъдат обхванати над 60 
ученици с различни дейности 
– спортни, творчески, инфор-
мационни и др. Изразявайки 
задоволство от постигнатия 
успех на доброволците от 
Стралджа, от активната им 
работа Гергана Георгиева 
напомни, че БМЧК Стралджа 
има своите много добри по-
зиции в областта. Благодари 

за изразената подкрепа от 
страна на училищното ръко-
водство, общината, ЦСРИ. 
Изрази увереността си , че 
добрите практики ще бъдат 
споделени с други училища 
и доброволци. 

Като директор на СОУ”П.
Яворов” Валентина Марино-
ва поздрави екипа, припомни 
за активността  и инициа-
тивността , за  участието на 
доброволците в последните 
четири благотворителни ак-
ции и подчерта, че това прави 
много добро впечатление 
както в училище така и в 
обществото. Поздравления 
за проекта поднесе  и г-жа 
Толева според която „ всяка 
дейност на БМЧК  води до 
добри резултати, очакванията 
са  и  до ликв

идиране на агресията в 
училище, до привличане на 
повече  доброволци”. За до-
брото  и възходящо развитие 
на организацията говори г-н 
Иванов. „В БМЧК има съз-
дадена добра традиция, има 
приемственост, има развитие, 
има ентусиазъм, а това е 
сигурен показател за нови 
успехи”, подчерта той.

Â Îáùèíà Ñòðàëäæà

Äà Ïî÷èñòèì Áúëãàðèÿ çà åäèí äåí!
За поредна година община Стралджа подкрепи инициативата 

„Да почистим България за един ден!” В организираното почистване 
се включиха общинска администрация, заетите в кметствата на 
общината, колективите на училища и детски градини. По пред-
варително изготвен график от еколозите в общинския център 
бяха почистени главните улици, пространства около жилищните 
блокове, учебни заведения, паркове. Особено заразителен се оказа 
трудът на най-малките – децата от детските градини, които със 
завиден ентусиазъм почистваха  местата за игра в градините.  По 
селата усилията бяха насочени към почистване на улици и площади, 
главни  пътища зелени площи, детски площадки. 

Равносметката сочи, че  415 участници в трудовия ден са събра-
ли близо 8 тона  отпадъци, които са изнесени на общинското депо.

ÏÎÊÀÍÀ
УС  на ПТК "Съгласие" гр. Стралджа свиква ОБЩО СЪБРА-

НИЕ  на 30.05.2015 г. /събота/ в Клуба на пенсионера от 8,30 ч. 
при следния ДНЕВЕН РЕД: 

1. Отчет на  УС за производствено -стопанската дейност на 
кооперацията за календарната 2014г. 

2. Приемане на счетоводния баланс, ОПР и доклада на неза-
висимия одитор за 2014 г. 

3. Отчет на КС на кооперацията 
4. Предложение  за решение за изплащане на дивиденти за 2014г. 
5. Текущи 

Събранието ще се проведе задължително на 30.05.2015г. - след 
изтичане на 1 час, при липса на кворум. 

От Управителния съвет

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!

Çàïî÷âàò ïðîâåðêè çà 
êà÷åñòâîòî íà ñóðîâîòî 
ìëÿêî â ßìáîëñêî

Проверки в мле-
кодобивните стопан-
ства и събирателните 
пунктове започват от 
Областната дирекция 
по безопасност на хра-
ните в Ямбол. Целта 
е категоризация на 
стопанствата по евро-
пейските стандарти. 
В Ямболска област 
има 316 млекодобивни 
ферми, като от тях 196 
са категоризирани в 
първа група, съобщи 
д-р Стоян Колев от 
Дирекцията по безо-
пасност на храните. 
"Останалите- сега е 

момента, стопаните да заявят сами насоката на тяхното 
направление. Но всички стопани, които притежават над 
10 броя лактиращи крави подлежат на категоризация 
и са длъжни да 
достигнат крите-
риите до месец 
септември. При 
проверките ще 
бъдат вземани 
проби от суро-
вото  мляко ."В 
резултат на този 
анализ някои от 
стопаните ще бъдат категоризирани в по-горна група, 
а други ще са длъжни да преминат в месно или в на-
правление "Лично стопанство" под три броя отглеждани 
животни," допълни Колев. Мисията на Европейската 
комисия за производство на качествено сурово мляко ще 
бъде в цялата страна между 6 и 18 юни. Това е последния 
шанс даден на българските фермери за синхронизация с 
европейските стандарти за изкупуване на сурово мляко.
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„Ìàðàø ïåå” Ñòðàëäæà 2015
Ïåíäàðèòå è ïàôòèòå çâúíÿò

ÊËÀÑÀÖÈßÒÀ 

Íàïðàâëåíèå "Èçâîðåí ôîëêëîð" 
Две първи награди -за танцов състав Блатец и танцов 

състав - Генерал Тошево 

Първа възрастова група 
Първо място - ДТС "Тополчанче" - с. Тополица, 

община Айтос 
Второ място - ДТС "Златен клас" Зимница 
Трето място - СДТС "Пламъче" Чубра 

Втора възрастова група 
Първо място - детски танцов състав при ФА "Въ-

жички" Стралджа 
Второ място - ЮТС "Зорница- Сунгурларе 
Трето място - ДТС "Пламъче" Чубра 

Три поощрения - зя танцовите колективи на Лозенец 
"Росна китка", "Славейче" Айтос, ALL STEPS Ямбол 

Трета възрастова група 
Две първи места - за "Незабравка" Иречеково и 

"Тракиец" Кукорево 

Специалната награда  -за ТА"Ромбана" Ямбол 
Наградата на кмета на общината - за ДТС "Боляров-

че" Болярово 

Наградата на народните представители А. 
Мерджанов и К. Карагьозов - за  ФА "Въжички" 
Стралджа

Неподражаем е стралджан-
ския празник „Мараш пее”! 
Както  и тази неугасваща горе-
ща любов на стралджанци към 
фолклора  и всичко наследено от 
дедите. Ето, това е магията, която 
дава енергия, за да се превръща   
Стралджа всяка година през 
май  в един естествен  център на 
певческото и танцово изкуство. 
С цялата си прелест  грейват 
народните носии, звънят пенда-
рите, блестят пафтите, греят на 
слънцето шапките на буенечките, 
пъстреят багрите на вадените 
престилки…

На откритата сцена в центъра 
на града празникът започна с 

В празничния ден на 
Конкурса-надпяване с 
песните на Вълкана 
Стоянова” в Стралджа 
се  проведе  първото 
разширено заседание 
на Обществения съвет 
към наскоро учредената 
по идея на кмета Ми-
тко Андонов Фондация 
„Вълкана Стоянова”. 
„Всички ние, които сме 
тук днес, ни обединява 
една голяма любов към 
всепризнатата , обича-
на и много талантлива 
българска народна пе-
вица Вълкана Стоянова. 
Както и общото ни же-
лание да работим така, 
че не само да разпрос-
траняваме наследеното 
й песенно богатство, 
но и да  подпомагаме 
млади български даро-
вания.”, подчерта при 
откриване на съвета  г-н 

Андонов споделяйки 
че се чувства особе-
но щастлив от съпри-
частността на толкова  
хора. Той представи 
Управителния съвет на 
фондацията на който 
председател е Иван Ге-
оргиев, зам.кмет на об-
щината. Негов замест-
ник ще бъде Атанаска 
Кабакова, председател 
на ОбС , а изпълните-
лен директор – Кольо 
Пехливанов. Другите 
двама членове са Ни-
колай Николов и Надя 
Жечева. Като начало в 
обществения съвет са 
привлечени  културни 
дейци, фолклористи, 
музиканти, етнолози, 
хора, които познават 
и обичат Вълкана, ра-
ботили с нея долги го-
дини.  Между присъст-
ващите в залата бяха  

акад.Крум Георгиев, 
проф.д-р Георг Краев, 
Николай Ников, Стоян 
Варналиев, неин ученик 
и лауреат на награда 
от конкурса, Дарина 
Славчева, Симо Петров, 
носители на Голямата 
награда, Тодор Тодоров, 
Мария Толева и Иван 
Иванов,  Диньо Капи-

танов, км.наместник на 
родното село на Вълка-
на Люлин, зам. кметове 
на общината, директори 
на училища и детски 
градини, ръководители 
на обществени органи-
зации… В списъка са и 
имената на народните 
представители Атанас 
Мерджанов, Петър Къ-

нев, фол певицата и 
носителка на Голямата 
награда Деси Слава,  
Мария Градешлиева, 
директор на НУФИ ”Ф. 
Кутев” Котел, Мара За-
горчева, дългогодишен 
културен деятел с ог-
ромен принос за създа-
ването и организацията 
на конкурса, изпълни-
телите на народни пес-
ни Тодор Кожухаров,  
Величка Стамболова, 
Калинка Сгурова, Диди 
Кушлева, Валентина 
Деспотова, Ойка Пенева 
…Общественият съвет 
остава отворен, в него 
ще бъдат привличани 
и други хора, които да 
помагат за развитието й 
и постигане на целите. 
Това което предстои е 
създаване на електронна 
страница на фондацията 
за популяризиране на 

дейността й и обмяна на 
информация. Във вре-
мето до Десетия юби-
леен конкурс предстои 
събирането на средства 
и учредяване Специал-
на награда на фондация-
та. Подкрепяйки идеята  
проф.д-р Георг Краев 
предложи за каузата 
да бъдат привлечени 
музикалните училища 
у нас, медиите. За да 
стане името на Вълкана 
емблема, лайтмотив  на 
всичко българско у нас. 
Николай Ников пред-
ложи дейността да се 
разшири на европейско 
и световно ниво.

 „Благодаря за съпри-
частността, за подкре-
пата, за готовността да 
работим заедно! Сигу-
рен съм, че ще изпъл-
ним мисията си!” каза 
г-н Андонов на финала.

Ñ ëþáîâ è ïðèçíàòåëíîñò êúì Âúëêàíà, â ïîìîù íà ìëàäè òàëàíòè

те на нещо много българско!”, 
подчерта той и обяви награда от 
500 лв. за най-добрите танцови 
колективи на събора.  Самодей-
ците от читалище „Просвета 
1892” спазиха традицията и 
развълнуваха гостите на събора 
с едно интересно въведение  с 
поклон към народното творчест-
во. И с танците на вечно младия 
ансамбъл „Въжички”.  

Дойде моментът и на предста-
вяне  гостът на събора - фолк пе-
вицата Нелина, която приветства 
своите почитатели с букет от оби-
чани народни песни. Площадът 

почерня от хора, зави се витото 
хоро, млади и стари тропаха 
сърцато. Стралджанци показаха 
на практика какво означава при-
емственост, как се създава родова 
памет, как се събужда любовта 
към роден край, за да остане за 
цял живот. 

Телевизия Евроком” направи 
поредната изненада. Като пред-
ставител на екипа на предаването 
„Кметовете на България” Ваня 
Кръстева  връчи на кмета Митко 
Андонов „Приз за опазване и 
поддържане на културните цен-
ности и богатства на общината”. 
С възхищение за всичко онова, 
което прави заедно със своя 
екип и с горещо пожелание тези 
традиции да продължават.

В неделния ден на сцената  
щафетата поеха танцовите ко-
лективи. Фолклорни групи от 

близо и далеч представиха своето 
майсторство. Сменят се носиите, 
редуват се хора и ръченици, 
звучат песните. Стралджа днес 
е България! И тупти сърцето , и 
прелива от обич душата. Жури с 

председател акад.Крум Георгиев 
разпредели наградите осигурени 
от общината и не малко спонсо-
ри. Записа се поредната страница 
от историята на града, за да се 
помни и да не се забравя! 

ÑÏÎÍÑÎÐÈÒÅ

БАНКА   ЦКБ АД клон Ямбол
"ИНКОМ ПВ" ООД гр.Ямбол
"ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ"  АД гр.Ямбол
"ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 99" АД гр.Ямбол
ППК НАЧАЛО 93 гр.Стралджа
"БУРГАСЦВЕТ 90 ТАНЕВ" ЕООД гр.Бургас
"ВАНИНА СТРОЙ" ООД с.Тенево
"ОМАКС" ЕООД гр.Ямбол
"ТЕХНОПЪТСТРОЙ" ЕООД гр.Ямбол
ЕТ "КАЛЪЧЕВИ 91 ГЕОРГИ КОЛЕВ"
"МУРРА 2002" ООД с.Лозенец
ЗПТ -АД гр.Стралджа
"ВЕНИ 97" ЕООД
"АГРОТЕС" АД
ЕТ "КАЛИВАНА-ИВ. ГЕОРГИЕВА"
ЕТ "СПАС –СЮЛЕЙМАН ДЖАМБАЗ" с.Зимница
АУТОБОКС- гр.Стралджа
ЕТ "БОРЯНА АТАНАСОВА" гр.Стралджа
ВИНПРОМ ПЕЩЕРА ИЗБА ЯМБОЛ

представяне на женски певчески  групи 
от общината. Сменяха се състави от клуб 
„Дълголетие”  и „Златна есен” Стралджа, 
от Зимница и Воденичане, от Иречеково и 
Каменец… Изненадата тази година беше и 
мъжката певческа група от Каменец, водена 
от кмета Живко Димитров. „Всичко, което 
виждаме на тази сцена е подготвено с мно-
го любов. Защото ние не само познаваме 
много добре нашия фолклор, но държим 
да го показваме в цялата му красота, да 
го предаваме на следващите поколения.”, 
каза при откриването на събора кметът на 
общината Митко Андонов. Още веднъж из-
рази благодарността си към участниците в 
Конкурса-надпяване „С песните на Вълкана 
Стоянова”, към призьорите, които участваха 
в гала-концерта и зарадваха многобройната 
публика. Заедно с него на сцената се качи и 
народния представител Атанас Мерджанов, 
който сърдечно поздрави стралджанци и 
гости. „Вие не само превръщате Стралджа 
в център на фолклора, вие сте двигатели-
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Ïðåäñòàâÿìå âè ñîöèàëíèòå çàâåäåíèÿ â Ñòðàëäæà

Çà äåöàòà – ñ ãðèæà è ëþáîâ
Ïðàçíèêúò íà Ìàðèÿ

Тя е абитуриентка като всички останали. 
От випуск 2015 на СОУ”П.Яворов” в Страл-
джа. Но е някак по-щастлива. Защото има 
своите приятели от Центъра за обществена 
подкрепа. Мария  Савова Колева  ползва 
повече от една услуга на центъра. През 
всичкото време на общуване и  обучение  с 
ръководителите, с останалите момичета и 
момчета, тя се чувстваше по-смела и  по-
силна. На празника по повод успешното 
приключване на средното образование  
всички от ЦОП я изпратиха с  пожелания за 
здраве, за успехи на матурата и за постигане 
на мечтите.     Попътен вятър, Мария! Бъди 
щастлива и не забравяй приятелите от ЦОП, 
които те обичат!

Център за обществена под-
крепа/ЦОП/ – Стралджа  е 
делегирана социална дейност 
осигуряваща комплекс от со-
циални услуги за деца и се-
мейства с цел предотвратяване 
на изоставането на децата и 
настаняването им в специали-
зирани институции, превенция 
на насилието и отпадането от 
училище, деинституционали-

зация  и реинтеграция на деца, 
обучение в учения  за самосто-
ятелен живот и социална инте-
грация на деца от институции, 
консултиране и подкрепа на 
семейства в риск, оценяване, 
обучение и подкрепа на при-
емни родители и осиновители, 
консултиране и подкрепа на 
деца с поведенчески проблеми 
и прояви.

   „Център за обществена 
подкрепа” – Стралджа е с ка-
пацитет 15 потребители, деца 
в риск от 7 до 18 г. възраст. 
Децата се насочват от отдел 
„Закрила на детето”. През 
2014г. средно месечният брой 
потребители е 18. Услугите, 
които предлага ЦОП са след-
ните:

- превенция на отклонява-

що се поведение при деца и 
работа с деца с отклоняващо 
се поведение – психологическо 
и педагогическо  консултиране, 
психо-педагогическа подкрепа 
на детето, 

- в подкрепа на образование-
то – индивидуална  и групова 
работа с децата, превенция на 
отпадането на децата от обра-
зователната система, работа с 
деца, отпаднали от образова-
телната система,

- превенция на агресията 
сред подрастващите- индиви-
дуална и групова работа.

Заедно с разработените ус-
луги се работи и в направление 
културно-масова дейност. Раз-
работен е културен календар, 
дейностите са разпределени по 
месеци, включват празнуване 
на лични/ рождени и именни 
дни/ и официални / великден, 
Коледа, Нова година и др./ 
празници, отбелязване на ис-
торически събития, разходки 
до близките паркове, посеще-
ние на културни мероприятия, 
посещение на музея, участие 
на децата в традиционния ко-

ледарски празник, участие в 
благотворителния великденски 
базар и др.

Децата посещават ЦОП 
по предварително изготвен 
график, два или три пъти  сед-
мично, според нуждите. При 
срещите с родители, учители, 
социални работници от отдел 
„Закрила на детето” споделят, 
че децата имат нужда от такъв 
тип дейност. При по-голяма 
част от тях се наблюдава по-
стигане на заложените цели. 

Работата продължава в същата 
насока до постигане на поло-
жителни резултати.

През 2014г. за издръжката 
и капиталови разходи  на цен-
търа са изразходени 46 889 лв., 
от тях за ФРЗ и осигуровки 
– 27 281 лв. и 14 937 лв. за 
издръжка.

  Щатът на центъра  за ми-
налата година  е психолог – 1 
бр., педагог – 0,5 бл., социален 
работник – 0,5 бр., специалист 
– 0,5 бр. и чистач – 0,5 бр. 

Ìàëêèòå ñðú÷íè ðúöå
Толкова старателни, толкова, упорити, бързи и пър-

гави! Децата от двете групи/ 5 и 6-годишните/ при ЦДГ 
”Мати Рубенова” Стралджа се включиха с огромно же-
лание в инициативата „Да почистим България за един 
ден!” Подпомагани от целия колектив на градината 
60-те малчугани събраха всички хартийки и всякакви 
други ненужни отпадъци в двора. Торбите веднага бяха 
изхвърлени на определените за това места.    Цялостното 
почистване на градината  се измерва с 30 чувала отпа-
дъци , а ефекта – зелената площ, игрушките са като за 
снимка и децата истински се гордеят с постижението си. 
Те получиха специални поздравления от директора Денка 
Йорданова, от учители и възпитатели, от родителите. 

Възрастни  и  деца  от 
ЦДГ”Здравец” и Детска ясла 
„Калинка” почистваха в деня 
на инициативата „Да почистим 
България за един ден!” Малчу-
ганите дадоха най-добрия при-
мер с какво желание трябва да 
се трудим за осигуряване на по-
приятна и здравословна околна 
среда. Под ръководството на 
своите учители и възпитатели 
малките пъргаво се спускаха 
към всичко ненужно в двора 
на градината, сами пожелаха да 
разширят района на почистване-
то и извън градината. Щастливи, 
че  участват в една полезна дей-
ност, доволни от постигнатия 
резултат децата  обещаха, че 
така ще работят за почистване и  

Ïî÷èñòèõà è â ÖÄÃ”Çäðàâåö”

у дома. Директорът Живка Или-
ева  поздрави малките работни-
ци с пожеланието  да запомнят 
този ден, да се радват на труда, 
който осигурява чистотата.

Денят на Светите братя Кирил и Мето-
дий- 11- ти май- бе отбелязан тържествено в 
училището на  село Зимница.

Гости на патронния празник бяха  Мария 
Толева- зам. кмет на Община Стралджа,  
Недялка Димитрова, началник отдел „Об-
разование”  ,  Георги Петров,  секретар на 
Общинска комисия  за борба с противообщест-
вени прояви на малолетни и  непълнолетни,  
Тенко Тенев, кмет на Зимница,  Елка Пейчева, 
председател на читалището в селото. Участие 
в програмата взеха всички ученици от  учили-
щето. Прекрасни стихове декламираха децата  
от начален курс, драматизация на народната 
приказка „Златната мома” представиха пе-
токласниците. В празничния ден звучаха и  
много песни – вокалната група „От любови к 
России” поздрави всички с „Песенка крокоди-
ла Гены”, трио „Зимничанка” донесе наслада 
на любителите на фолклора, а „Химнът на 
Кирил и Методий” запяха всички ученици , 
учители и гости. Много думи на почит и при-
знателност към делото на Кирил и  Методий 
бяха произнесени   от децата. Поздравления 
за празника произнесе  Галина Александрова, 
директор на училището.  

Думи на благодарност имаше и за неу-
морния труд, за обичта и всеотдайността на 
учителите.

Ïðàçíèê â ÎÓ „Ñâ. Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé”- Çèìíèöà

"Да почистим мястото 
където играем!", поже-
лаха  децата от детска 
градина "Пламъче" Ло-
зенец. И заедно с учите-
ли, възпитатели и лелки 
го изпълниха. Дворът, 
целия район е почис-
тен, весело и приятно 
се играе днес. Малките 
са щастливи, че сами са 
постигнали този резултат 
и вече не допускат да има 
замърсяване на двора.

Ðàáîòåòå ðú÷è÷êè!
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Втората световна 
война е глоба-
лен военен кон-

фликт, който по отноше-
ние на човешките жертви 
и материални разрушения, 
е най-опустошителният в 
човешката история. 
Втората световна война 

започва като европейски 
конфликт между Германия 
и Англо-Френската  коали-
ция, но постепенно се раз-
ширява и в крайна сметка 
в нея вземат участие 61 
държави. Военни действия 
се водят на териториите на 
40 държави. 
Броят на мобилизира-

ните в армиите по време 
на Втората световна война 
е близо 110 милиона души. 

70 ãîäèíè îò ïîáåäàòà íàä ôàøèçìà

Ãåðîè÷íèÿò ïðèíîñ íà 
Ñòðàëäæà çà ñâîáîäàòà     

За участието си във Втора-
та световна война  нашата 
държава мобилизира око-
ло половин милион души. 
Според различни източни-
ци България дава между 
32 000 – 35 000 жертви.
Кървавият пожар на 

войната не отминава и на-
шата страна. За победата в 
тази война и нашият народ 
дава своя достоен принос. 
Но, когато говорим за бъл-
гарския принос е нужно да 
разграничим българския 
народ от власт имащите 
тогава, които привързват 
България към фашистка 
Германия. Антифашист-
ките сили на народа ни се 
сплотяват на борба против 
участието във войната на 
страната на Германия. 
Разраства се партизанско-
то движение, повече от 
двеста хиляди са ятаците 
и помагачите на народно-
освободителната борба.

    
900 ó÷àñòíèöè  â 
áîåâåòå
Своя принос в Оте-

чествената война дават 
жителите на Стралджа и 
общината като цяло те се 
включват главно в със-
тава на 2-а конна и 3-та 
балканска дивизия, вземат 
участие в жестоките боеве 
за пробива на укрепената 
полоса Сотин-Грабово, в 
епичното отбранително 
сражение при Драва, в 
Мурската операция.  В 
двете фази на войната 
вземат участие около 900 
души от цялата община, 
не малко от тях  оставят 
костите си по бойните 
полета в името на бащин 
дом, родна земя и Отечест-
во. 202 са стралджанците, 
които заминават на фрон-
та, от тях 11 загиват, но тук 
е мястото да споменем и 
тези загинали, които през 

последните години, като 
че ли изтикахме назад, а 
именно партизаните, кои-
то защитават с кръвта си 
честта и достойнството на 
България.

     
Àíòèôàøèñòèòå
На 6 ноември 1941г. 

Стралджа дава първата 
жертва в антифашистката 
борба. Дългогодишният 
политемигрант Апостол 
Христов загива при прес-
трелка край село Лангада, 
Северна Гърция. На 15 
май 1944г., за да не попад-
не жив в ръцете на врага, в 
една къща в Сливен се са-
моубива Георги Станчев. 
През юни 1944г. умира 
Иван Кондов. На 31 август 

е убит Димчо Русев. След 
предателство на 5 септем-
ври 1944г. Пеньо Кабаков 
е убит, а Мати Рубенова е 
тежко ранена и полумърт-
ва е откарана в общината. 
На 30 април 1945г. в бой 
с немците е убит Харизан 
Харизанов, близо до град 
Жилина, Чехословакия.
Стралджа е измежду 

първите села, събрали 
доброволци за участие в 
Отечествената война. Още 
на следващия ден след 
призива за мобилизация, 
влаковата композиция с 
доброволците е на път 
за Ямбол, тържествено 
изпратена от стралджан-
ското население.

      
Ïîäâèãúò íà 
äîáðîâîëöèòå 
Първата  жертва  в 

Отечествената война от 
Стралджа става Атанас 
Драголов, загинал при 
Куршумлийски бани на 
18 октомври 1944г. Сте-
фан Неделчев и Кольо 
Шарапчиев загиват на 
бойните полета на Юго-
славия. В Дравската опе-
рация, или наречена още 
Дравската епопея, която 
е една от най-успешните 
отбранителни операции 
на българската армия във 
Втората световна война, 
срещу войски на Третия 
райх в същото време и най 
– ожесточена и кървава. 
България дава 1614 убити, 
а ранените са около 2500. 
Между тях има войници 
и от нашата община.  На 
6 март 1945г. Иван Кара-
колев, стиснал здраво кар-
течницата в ръцете си , се 
хвърля напред в немските 
позиции, неговият подно-
свач неуморно носи патро-
ни и задоволява хищният 
глад на картечницата. Но в 
този момент бездушен къс 

олово попада в гърдите му. 
Проснат на земята, с уста 
пълна с алена кръв, той 
шепне: ”Другари, бийте ги 
без жал!”. След миг  лежи 
бездушен, тих и невъзму-
тим от адския огън и от 
песента на картечницата, 
която сега бълва повече 
огън и жажда за мъст. При 
Драва намират смъртта си 
братята Енчо и Димитър 
Григорови потопили във 
вечна скръб своите близки 
и роднини, Йордан Янков, 
Велчо Георгиев, Христо 
Стойчев, Иван Ганчев и 
Къньо Едрев. Тези достой-
ни стралджански синове 
записаха с кръв имената си 
в незабравимата Дравска 
епопея, съхранила зави-

наги спомена за несъкру-
шимата воля, мъжество и 
непобедимия героизъм на 
българския войник. 

Æåðòâèòå îò 
îáùèíàòà

 Почти всички села от 
общината дават свидни 
жертви във войната. 

  
Александрово – дава 

6 жертви -  Яни Иванов 
Иванов, Тодор Тонев Ди-
ков, Иван Кънчев Ива-
нов,  Колю Станев Ненчев, 
Стою Статев  Стойков, 
Съби Тачев Бонев     
Атолово - дава 1 жертва 

-   Стоян Георгиев  Джибов  
Богорово  -  дава  4 

жертви -   Йовчо Янков 
Бахаров, Стоил  Янков 
Бахаров,  Христо Генов 
Стоянов, Златан Иванов 
Златанов   
Воденичане – дава 3 

жертви -  Атанас Георги-
ев Йорданов, Иван Ми-
хаилов Пенчев, Къньо 
Тодоров Мартинов
Войника – дава 3 жерт-

ви -  Господин Коев Ди-
митров, Злати Господинов 
Боев
Джинот – дава 5 жертви 

-  Йовчо Динков Йовчев, 
Петър Михалев Петров, 
Димитър Димов Събев, 
Димитър Панайотов Ива-
нов, Иван Стоянов Ата-
насов
Зимница – дава 4 жерт-

ви -  Митю Стефанов 
Велев, Георги Василев 
Георгиев, Продан Тенев 
Дойчев, Йордан Тодоров 
Драганов
Иречеково – дава 13 

жертви -  Въльо Колев 
Вълев, Георги Савов Ко-
лев, Господин Найденов 
Пенев, Димитър Стойков, 
Иван Найденов, Йордан 
Ганев, Йордан Колев Кю-
мюрджиев, Наньо Куршу-

мов, Пенчо Русев Пен-
чев, Пеньо Пеев, Петър 
Братов, Стойно Сивенов 
Тодор Велев Братов 
Каменец - дава 4 жерт-

ви -   Димитър Хри-
стов Вълчев, Димитър 
Христов Панев, Димитър 
Иванов Събев, Михо Ко-
лев Христов
Лозенец – дава 3 жерт-

ви - Георги Димитров Ге-
оргиев, Манчо Георгиев 
Пенев, Ради Стоянов
Люлин – дава 6 жерт-

ви - Дончо Тодоров Бо-
нев, Георги Деков Димов, 
Иван Кънев Дончев, То-
дор Петров Тодоров, Руси 
Тодоров Динев, Дойчо 
Киров Иванов
Маленово – дава 2 

жертви Трифон Данев 
Желев и Мален Петров 
Данев 

    
Мален Даев минава 

в нелегалност като пар-
тизанин още през 1943 
година. След 9 септември 
1944г. заминава за фронта 
като помощник – коман-
дир на моторизирана дру-
жина от II-ри преносим 
полк. В боевете за град 
Подуево, бивша Югосло-
вия, той повежда своите 
подчинени при атаката 
на командната височина 
„Орлище”, но е тежко ра-
нен. На 28 ноември 1944г. 
той умира от раните си.
Недялско  – дава  9 

жертви – Панайот Ата-
насов Великов, Тодор Ан-
гелов Стоев, Вичо Русев 
Стоянов, Ганьо Георгиев 
Карапчански, Христо Га-
нев Колев, Илия Атана-
сов Бояджиев, Димитър 
Русев Тодоров, Христо 
Колев Христов, Йордан 
Добрев Чобанов
Палаузово – дава 3 

жертви – Петър Коняров, 
Минчо Турлаков, Пеньо 

Пенев
Поляна – дава 3 жерт-

ви – Драгоя Димитров 
Драгоев, Георги Маринов 
Иванов, Илия Господинов
Правдино  – дава  8 

жертви – Атанас Хри-
стов Атанасов, Христо 
Стоянов Димитров, До-
бри Монев Добрев, Тодор 
Димитров Донев, Никола 
Елков Иванов, Петър Ди-
митров Казаков, Кръстьо 
Миков Кръстев, Иван 
Ангелов Стоянов 
Първенец  – дава  6 

жертви – Христо Митев 
Видев, Дончо Иванов 
Дончев, Димитър Петков 
Димитров, Дончо Дими-
тров Пенев, Неделчо Йов-
чев Павлов, Иван Пенчев 
Цвятков
Саранско  – дава  1 

жертва – Тодор Михалев 
Нецов
Тамарино  – дава  5 

жертви – Стоян Златев 
Караганев, Иван Иванов 
Колев, Кольо Димитров 
Колев, Теньо Костов Те-
нев, Пенчо Вълков
Днес от онези достой-

ни мъже, имали щастието 
да се върнат живи след 
края на войната, са ос-
танали само 10.  Дончо 
Коняров от Стралджа, 
Михаил Чакъров от Ато-
лово,  Манол Петров от 
Саранско, Георги Илиев 
от Каменец, Жеко Жеков 
от Поляна, Кольо Колев 
от Иречеково, Начо Къ-
нев от Зимница, Жельо 
Ряпов  и Иван Тодоров от 
Войника, Ради Ташев от 
Тамарино 
Една голяма част от 

българските  войници 
загинали на фронта са 
погребани във военни 
гробища извън пределите 
на България, в това число 
и загиналите от Страл-
джа и общината. Само 

на територията на Унга-
рия в 3 големи области 
има 16 български военни 
гробища. Не малко от 
тези мъже, които дадоха 
живота си в тази безумна 
война са погребани във 
военното гробище в град 
Харкан, Унгария където  
е оформено най-голямо-
то и същевременно цен-
трално българско военно 
гробище. Гробището е 
издигнато от унгарския 
народ като израз на при-
знателност за проявения 
героизъм при Дравската 
операция. То е открито 
официално на 23 септем-
ври 1956 г. Гробището 
край Харкани е и най-го-
лямата българска терито-
рия на унгарска земя, коя-
то за вечни времена ще се 
населява от 1439 бойци и 
офицери - българи. 

   
Ïîó÷èõìå ëè ñå 
îò ìèíàëîòî ñè?
Дали 70 години са дос-

татъчни да бъдат излеку-
вани раните от войната, 
е въпрос, на който всеки 
от нас сам трябва да си 
отговори. Дали сме се по-
учили от миналото? Едва 
ли щом и днес продължа-
ват да се водят кръвоп-
ролитни войни, в които 
загиват хиляди невинни, 
а други търсят спасение 
за себе си и децата си 
избирайки тежкия път на 
бежанци! Разумът ни за-
дължава да не забравяме 
уроците на историята! Да 
не забравяме миналото и 
да мислим за бъдещето! 
Защото който говори за 
бъдещето, няма право да 
забравя миналото!

Снежана ВЪЛКОВА,  
директор на Историче-
ски музей , Стралджа
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Станислав Марашки по-
лучи първа награда за есе-
истика на тринадесетото 
издание на националния 
литературен конкурс „Ний 
всички сме деца на майката 
земя”, организиран ежегодно 

от Народно читалище „Хрис-
то Смирненски” , столична 
община и Съюзът на бъл-
гарските писатели. Призът 
, присъден от жури в състав 
Евтим Евтимоав , акад.Благо-
веста Касабова и Романьола 

Мирославова , беаше присъ-
ден за литературно-крити-
ческото есе „Отвъд селскя 
плет нва национализма” и 
беше връчен в Общински 
културен дом „Искър” в 
столицата на 11 май 2015 

г..”В есето си призовавам 
националните писатели да 
се повдигнат на пръсти и 
се опитат да се докоснат до 
универсализма в литература-
та, за да се съизмерят с него 
, „ сподели Марашки след 

връчване на отличието. Той 
поясни още,че истинската 
литература се намира в прос-
транството между шопското 
„От Искъро по-дълбоко нема 
и от Витоша по-високо нема” 
и далеч по-общочовешката 

максима „Никой не е пророк 
в собствената си страна”. 
Церемонията завърши с им-
провизиран рецитал на Ев-
тим Евтимов, който изпълни 
някои от най-обичаните си и 
познати стихотворения.

Åñå íà Ñòàíèñëàâ 
Ìàðàøêè, îòëè÷åíî 
ñ ïúðâà íàãðàäà

Ç À Ï Î Â Å Ä
¹ Ç-301

Ñòðàëäæà, 05.05.2015ã.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 и 2 от ЗОС във връзка 
с чл. 48, ал. 1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество 

Í À Ð Å Æ Ä À Ì:
Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи - 

частна общинска собственост за срок от 6/шест/ години в землището на  с.Леярово, 
с.Тамарино, с.Недялско общ.Стралджа. 

Обект на търга са земеделските земи, подробно описани по имотни номера, 
категория и местности в Приложение №1 за земеделски земи-частна общинска 
собственост, които са обявени и изложени на информационното табло в общината.

          Началните годишни тръжни цени са следните:
- за ІІІ и ІV категория – 20.00лв./дка.;
- за V категория – 18.00лв./дка.;
- за VІ категория – 16.00лв./дка.;
- за VІІ и VІІІ категория – 14.00лв./дка.;
- за ІХ категория – 12.00лв./дка.
- за Х категория – 8.00лв./дка.
Търгът да се проведе на 28.05.2015г. от 14,00 часа в залата на Община Стралджа.
Желаещите да участват в търга следва до 16.00 часа на 26.05.2015г. да подадат 

в Информационния център на Община Стралджа следните документи:
І.За юридически лица:
1.Заявление /в свободен текст/ за участие в търга.
2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
3.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно от Об-

щина Стралджа/.
4. Приходна квитанция за внесена сума за участие на касата на Община Страл-

джа – такса за участие 20.00 лв. + 30.00лв. платен депозит.
5.Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално 

заверено пълномощно.
ІІ.За физически лица: 
1.Заявление /в свободен текст/ за участие в търга.
2.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се  служебно от 

Община Стралджа/.
3. Приходна квитанция за внесена сума за участие на касата на Община Страл-

джа.– такса за участие 20.00 лв. + 30.00лв. платен депозит.
4. Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално 

заверено пълномощно.
Заповедта да се сведе до знанието на отдел „ИДОС” за назначаване на комисия, 

която да проведе търга, състави протокол и класира участниците. 
Контролът по настоящата заповед възлагам на Иван Георгиев – заместник кмет. 

МИТКО АНДОНОВ
Кмет на Община Стралджа

Ç À Ï Î Â Å Ä
¹ Ç-311

Ñòðàëäæà, 08.05.2015 ã.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 и 2 от ЗОС във връзка с чл. 48, ал. 1 
от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

Í À Ð Å Æ Ä À Ì:
Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи - частна общин-

ска собственост за срок от 6/шест/ години в землището на  с.Джинот, с.Маленово, с.Палаузово, 
с.Иречеково общ.Стралджа. 

Обект на търга са земеделските земи, подробно описани по имотни номера, категория и 
местности в Приложение №1 за земеделски земи-частна общинска собственост, които са обявени 
и изложени на информационното табло в общината.

          Началните годишни тръжни цени са следните:
- за ІІІ и ІV категория – 20.00лв./дка.;
- за V категория – 18.00лв./дка.;
- за VІ категория – 16.00лв./дка.;
- за VІІ и VІІІ категория – 14.00лв./дка.;
- за ІХ категория – 12.00лв./дка.
- за Х категория – 8.00лв./дка.
Търгът да се проведе на 10.06.2015г. от 14,00 часа в залата на Община Стралджа.
Желаещите да участват в търга следва до 16.00 часа на 08.06.2015г. да подадат в Информа-

ционния център на Община Стралджа следните документи:
І.За юридически лица:
1.Заявление /в свободен текст/ за участие в търга.
2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
3.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно от Община Стралджа/.
4. Приходна квитанция за внесена сума за участие на касата на Община Стралджа – такса 

за участие 20.00 лв. + 30.00лв. платен депозит.
5.Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално заверено 

пълномощно.

ІІ.За физически лица: 
1.Заявление /в свободен текст/ за участие в търга.
2.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се  служебно от Община Стралджа/.
3. Приходна квитанция за внесена сума за участие на касата на Община Стралджа.– такса 

за участие 20.00 лв. + 30.00лв. платен депозит.
4. Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално заверено 

пълномощно.

Заповедта да се сведе до знанието на отдел „ИДОС” за назначаване на комисия, която да 
проведе търга, състави протокол и класира участниците. 

Контролът по настоящата заповед възлагам на Иван Георгиев – заместник кмет. 

МИТКО АНДОНОВ
Кмет на Община Стралджа

Включвайки се в ини-
циативата „Нощ на музе-
ите” Исторически музей 
Стралджа  посрещна по-
сетителите с една богата 
фотоизложба  за живота 
и творчеството на изяве-
ния хореограф, почетен 
гражданин на Стралджа, 
създател и дългогодишен 
ръководител на ансам-

бъл „Въжички”Тончо 
Тончев. Посвещението 
е и във връзка с 20-го-
дишнината от Първия 
Конкурс-надпяване „С 
песните на Вълкана Сто-
янова”. Вдъхновител  за 
създаването му Тончо 
Тончев направи всичко 
възможно този конкурс 
да се превърне в едно 

значимо  национално 
фолклорно явление. За-
едно със събора „Ма-
раш пее” той отдавна 
е включен в Национал-
ния културен календар 
и привлича интереса на 
специалистите.
Със съдействието на 

семейството на Тончев 
представените фотоси  

дават ясна представа 
за богатия , колоритен 
живот и безценно твор-
чество на горещия родо-
любец. Гостите, водени 
от кмета на общината 
разгледаха експозиция-
та, споделиха спомени, 
и най-честите  опреде-
ления за Тончев бяха  
„велик  и неподражаем”.

Èçëîæáà ñ ïîñâåùåíèå íà õîðåîãðàôà Òîí÷î Òîí÷åâ
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Òðàóðíà àãåíöèÿ „Ïîêîé” – 

Ñòðàëäæà
Предлага ковчези на цената на общината.

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

Отборът  на  СОУ ”П. 
Яворов”, който взе участие 
в Националната учениче-
ска викторина по безопас-
ност на движението „Да 
запазим децата на пътя”, 
която се проведе в Челопеч 
от 12 до 14 май,  се завърна 
с Купа за завоюваното тре-
то място  и самочувствието 
на отличници.  Успехът 
идва след отлично пред-
ставяне на отбора на учи-
лищния и областен кръг 
от състезанието. Водени 
от опитния педагог Георги 
Митев, възпитаниците на 
най-голямото общинско 
училище  доказаха трайни 
знания и опит. Както в ре-
шаването на листовка и във 
викторината отборът на 
капитана Ивайло Николаев 
се справи много добре. Без 
затруднения  минаха през 

теста за установяване на 
повреда  и сглобяване на 
пъзел с пътен знак.  Без 
конкуренция беше пред-
ставянето им в ситуация 
за оказване   на долекарска 
помощ, където по-добри от 
стралджанските участници 
не се намериха. Отборът  
постигна максимума от 10 
точки за което, след завръ-
щането си у дома,  подне-
соха специални благодар-
ности на медицинските 
сестри в училището Мария 
Мартинова и Валя Анге-
лова, осигурили добрата 
подготовка. По време на 
състезанието учениците от 
СОУ”П.Яворов” Стралджа 
показаха завидно висок 
дух, амбиции и  желание 
за победа. Според журито 
и публиката децата имат 
потенциал за първото мяс-

то така , че за следващото 
издание на викторината 
респекта към тях ще бъде 
заслужен.

Националната учениче-
ска викторина  се провежда 
от МОН, МВР, НДД, Глав-
на дирекция „Национална 
полиция”- отдел „Пътна 
полиция”, СБА със съ-
действието и подкрепата 
на Национално движение 
по приложно колоезде-
не, „Младежта за безо-
пасността на движение”, 
Асоциация „Безопасност 
на движението за децата 
и младежите”, БЧК и др.

Основната цел е изграж-
дане на умения и навици 
за действие в условията 
на пътното движение и 
формиране на култура за 
безопасно поведение на 
пътя.

Çàñëóæåíî îòëè÷èåÇàñëóæåíî îòëè÷èå
„ÄÀ ÈÇ×ÈÑÒÈÌ 
ÁÚËÃÀÐÈß ÇÀÅÄÍÎ!”
За пета по-

редна година 
България се 
обединява 
около зеле-
ната идея. За 
пета поредна 
година хиля-
ди наши съ-
народници, 
въоръжени с 
ръкавици и 
чували, пра-
вят  всичко 
по силите си 
да направят 
родината по- 
чиста и по-
красива. 
Ученици-

те от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Зим-
ница, работещи по Проект BG051PO0001- 3.1.06 
„Подобряване на качеството на образованието в 
средищните училища чрез въвеждане на цело-
дневна 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 
забавляват в тях. След това дойде ред и на училищ-
ния двор. Най- големите- учениците от ПИГ V- VIII 
клас- се погрижиха и за пространствата около него. 
Тротоари, пътна настилка, тревни площи бяха 
обстойно обходени и почистени. Ентусиазирани и 
въодушевени по детски, най- малките ученици- от 
I и II клас, пък превърнаха труда в игра- започна 
импровизирано 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 усърдни. Напротив- означава,  
че и малки, и големи са станали по- загрижени за 
природата и за всичко, което ги заобикаля.

Â ÎÔÊ “Ñòðàëäæà”

Æåëàíèå çà ïîáåäà
След загубата с 4:3 сре-

щу ОФК”Елхово”, която 
пък повлече крак и в 18-я 
кръг на първенството на 
свой терен стралджан-
ци пропуснаха възмож-
ност за победа срещу 
ФК”Калчево”, футболи-
стите на ОФК „Стралджа” 
нанесоха първо поражение 
в първенството на „А” об-
ластната група на лидера 
„Ураган” от Бояджик. Во-
деният от началото на про-
летния полусезон от Иван 
Лазаров тим на Стралджа 
в един силен мач изработи 
„стихиите”/ с претенции 
да влизат във „В” републи-
канска футболна група,/ с 
2:1.  което , според специа-
листите,  няма да промени, 
обаче,  нещата за първото 
място.Голмайсторът Кра-
симир Маринов успя още 
в първото полувреме  два 
пъти да прати топката в 
мрежата на противника. 
И така даде тон на целия 
отбор, който видимо се 
мобилизира и се предста-
ви достойно. Преди това 
ОФК”Стралджа” се отчете 
пред запалянковците си и 
с победа 4:2 срещу отбора 
на Бояново. Новата серия   
има своето значение за 
ОФК”Стралджа”, който 
показва, че е боеспосо-
бен и не бива да бъде 
подценяван. Момчетата  
имат амбициите да бъдат 
в челото на класацията и 
ако не първи, то   могат да 
приключат първенството 
поне трети.
За съжаление настрое-

нието от  красивия футбо-
лен мач  срещу „Ураган” 
– Бояджик бе помрачено 
от лош инцидент. Човек 
от публиката успя да на-
пръска със спрей  тре-
ньора на стралджанския 
отбор, един от съдиите 
и двама напълно невин-
ни зрители между които 
едно 7-годишно дете. По-
стъпката  беше осъдена 

от всички, които станаха 
свидетели на последвалото 
страдание на наранените. 
Подобни „инициативи” 
нямат място на футболния 
терен. Спортът трябва да 
носи  здраве и удоволст-
вие, а не да предизвиква 
ненужна агресия, считат 
стралджанските футбо-
листи и приканват както 
съперниците си , така и 
публиката да проявяват 
нужното спортсментство 
и култура.  
Óñïåõ çà 
ïðåäñòàâèòåëíèÿ 
äåòñêè îòáîð
П р е д с т а в и т е л н и -

ят  детски  отбор  при 
ОФК”Стралджа”, който 
участва в Областното дет-
ско футболно първенство, 
зае заслужено първото 
място. Треньорът Христо 
Колев не само създаде 
един стабилен спортен 
тим, но и мотивира децата 
да играят до победа. Те 
надделяха убедително над 
отборите на Ямбол, Елхово 
, Бояджик. Сериозна е ро-
лята на капитана на отбора  
Ивайло Николаев, основен 
голмайстор и изявен лидер, 
който умело обединява 

момчетата. Това, което 
предстои е участие на от-
бора в републиканското 
първенство. Теглене на 
жребий  определи  първия 
съперник на Стралджа  да е  
Сливен. Мачът ще се играе 
на 20 май в Стралджа. 

Постигнатият успех ста-
на повод ръководството 
на ОФК”Стралджа” да 
подготвя сформирането 
на отбор юноши младша 
възраст. Лично президен-
тът на ОФК”Стралджа” и 
кмет на общината Митко 
Андонов даде съгласието 
си  и настоява в този от-
бор да се обхванат децата 
показали футболен талант. 
È äåöàòà 
íàïðåæäàò 
óïîðèòî
В подготвителната дет-

ска футболна група също 
има приятно раздвижване. 
Най-малките футболисти 
/ до  пети клас/ , водени 
от упорития и всеотдаен 
треньор Стефан Христов,  
които участваха в турнира 
на „Каменица”, се класи-
раха втори в областта. В 
предварителните кръгове 
момчетата убедително ели-
минираха два ямболски и 

един елховски отбор. На 
финала се изправиха срещу 
противниците от „Тунджа”. 
Децата на Стралджа успя-
ха да задържат  резултатът 
от 1:0 почти до края на 
мача. В последната минута 
тунджанци изравниха и в 
продължението късметът 
беше на тяхна страна. Така 
стралджанския отбор  от 
общо 10 участници в тур-
нира запази  второто място. 

Ó×ÀÑÒÈÅ
Съ с т е з а т е л и т е  о т 

МПО"Млад огнеборец" 
при СОУ "П. К.Яворов" гр. 
Стралджа взеха участие в 
Републиканския турнир по 
пожароприложен спорт, 
който се проведе на 9 май 
2015г. в Свиленград. Де-
сетте най-добри отбори на 
страната, класирали се на 
последното републиканско 
състезание в град Варна, 
се състезаваха за трофея 
„Купа Свиленград”. Мла-
дежки противопожарни 
отряди показаха умения 
и бързина в дисциплини-
те- „Бойно разгръщане 
на състезателна пътека” и 
„Щафетно бягане с пре-
пятствия”.



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

820 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/. 

Åäèí áîãàò è êðàñèâ êîíêóðñÅäèí áîãàò è êðàñèâ êîíêóðñ
Äåâåòè Êîíêóðñ-íàäïÿâàíå „Ñ ïåñíèòå íà Âúëêàíà Ñòîÿíîâà” 

Íîñèòåëÿò íà Ãîëÿìàòà íàãðàäà  - Àòàíàñ Òîäîðîâ Ãåîðãèåâ îò Ñòåôàí Êàðàäæîâî

Стралджа направи своя по-
реден поклон пред голямата 
българска народна певица Въл-
кана Стоянова.  „Всеки път 
когато организираме конкурса, 
ние, стралджанци,  правим 
възможното той да  бъде осо-
бено значим, ярък, запомнящ 
се.”, каза при откриването му в 
залата на читалище „Просвета 
1892” кметът на общината Ми-
тко Андонов.  Той припомни, че 
нотираните от Михаил Букуре-
щлиев  песни  на Вълкана са  
само…163, но едва ли някой ще 
има смелостта да твърди колко 
бяха песните от нейния репер-
тоар. И изрази своята увереност, 
че на сцената в Стралджа  ще 
прозвучат не само  едни от най-
красивите тракийски песни на 
голямата Вълкана, но и такива, 
които са почти забравени. Той 
завърши обръщението си към 
гости, зрители и домакини с 
пожеланието: „Да обичаме  
богатото българско творчество, 
което ни завеща голямата родо-
любка! И нека това бъде нашият 
общ принос за България, за 
българщината!” 

Минути по-късно пред жу-
рито с председател проф.д-р 
Георг Краев се изявиха десетки 
изпълнители – деца, млади 
хора  и възрастни. Всички 
еднакво влюбени в песните на 
Тракия и с огромно желание 
да  покажат таланти си и това 
народно богатство. Между 34-
те участници в конкурса имаше 
изпълнители на 7 и на 85 годи-
ни. Първа възрастова група, до 
14 г. представиха  12 деца, във 

втората група , от 14 до 18 г.  се 
състезаваха  6 и най-много бяха 
в третата група, над 18 г.- 16. 
Интересен е фактът, че  този 
година в конкурса се включиха  
9 мъже. Показателно е и това, 
че конкурса става все по-попу-
лярен у нас. Между участни-
ците имаше  представители на 
общините Ямбол и Котел, на 
Сливен и Варна, на  Твърдица 
и Болярово, на Нова Загора и 
Бургас, дори от Пловдив и Ви-
дин. Като домакини, Стралджа 
се представи с 9 изпълнители.

Журито прецизно , задълбо-
чено и много отговорно просле-
ди представянето на всички, 
даде оценката си и в крайна 
сметка определи класирането 
по възрастови групи. Едино-
душно беше решението Голяма-
та награда на името на Вълкана 
Стоянова да бъде присъдена 
на  Атанас Тодоров Георгиев 
от Стефан Караджово, община 
Болярово. Неговото вълшебно 
акапелно  изпълнение на песен-
та „Нягул на Милка думаше”/
най-обичана от стралджавци/  
не само трогна, възхити, но 
и разплака  голяма част от 
присъстващите в залата. Не 
само мелодията, но и красивия 
текст, поднесен като разказ за 
собствения му живот, накара 
хората да разберат какво точно 
искаше да каже Вълкана когато 
при гостуването си в Стралджа 
приканваше изпълнителите да 
преживяват  песента. А Наско 
просто забрави, че е на сцената, 
че пред него има толкова много 
хора, че компетентно жури 

го оценява. Той  затвори очи 
и песента се изля от душата 
му. Обичта на Нягул и Милка 
оживя пред очите на всички, 
запомнящо беше и  красноре-
чивото обяснение на бедността 
им: „с кратунка вода носехме, 
в кермидка ляб си месехме”.
Талантът си е талант, той не 
може да се скрие или да се 
пренебрегне! Браво на Наско! 
Връчвайки му наградата кметът 
на общината Митко Андонов 
пожела здраве и нови успехи. 
И повече българи да се научат 
да пеят като него! 

Един малък и много талант-

лив  мъж оглави класирането в 
Първа възрастова група – Донко 
Марков Петров от Варна. За-
помнете това име! Бладзосвайте   
на талантливото момче и на 
щастливите му родители! Дете-
то изпя песните „Разболяла се 
хубава Яна” и „Мари ,Марийо, 
Майрийке” с огромна лекота, 
красиво, вярно, топло, прият-
но. Дойде, участва , победи! И 
стана любимец на публиката. 
На второто място се нареди 
Радостина Петрова Иванова, 
възпитаник на НУФИ”Ф.Кутев” 
Котел с великолепното изпълне-
ние на „Женала е дюлбер Яна”. 

Третото място спечели  съуче-
ничката й Ванеса Антонова Де-
лева. Нейна подгласничка стана  
Ивона Дичкова Неделчева от 
Сливен. Журито присъди две 
поощрения –  Йоанна Петкова 
Иванова от Сливен и Симона 
Иванова Данева от Стралджа.

С великолепното  изпълне-
ние на „Дженда на пътя седеше” 
Алис Ахмедова Ахмедова от 
НУФИ”Ф.Кутев” Котел спече-
ли заслужено първото място 
във Втора възрастова група. 
На второ се нареди Сандриния 
Красимирова  и на трето – 
Стефани Иванова Иванова от 

същото училище. Отсъдено 
беше и поощрение за  Гергана 
Димитрова Василева, възпита-
ник на СОУ”Добри Чинтулов” 
Бургас.

Трета възрастова група пове-
де Недка Недялкова Йорданова 
от с.Каменец за песента „Сно-
щи си ,мамо замръкнах”. Две 
втори места бяха отредени за 
– Маринка Георгиева от Чарда и 
Николина Георгиева Динева  от 
с.Сокол, община Нова Загора. 
Пощрение за Тодорка Янева от 
Лозенец,  Стайка Динева Ата-
насова, от Стралджа и  Снежана 
Вълчева Иванова от Чарда.

×ÅÑÒÈÒÎ!
На сем.  Стамена и Щилиян Иванови
На сем. Мариета и Жечко Вълчеви
Най-лесният начин да бъдеш щастлив, е да направиш щастлив 

човека до теб!

Обичайте се, подкрепяйте се, вярвайте си!
Дръжте се за ръце, гледайте в една посока, мечтайте заедно!
Нека любовта огрява дните ви!

Носителят на Голя-
мата награда  - Атанас 

Тодоров Георгиев


