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 Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ
 ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
 ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ

ñòð, 8ñòð, 8

 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!

ÄÅÍÎÍÎÙÍÀ ÒÐÀÓÐÍÀ 
ÀÃÅÍÖÈß „ÏÎÊÎÉ”
Извършва цялостна организация 

на погребения в цялата страна

Тел. за контакти:
0895175430, 0894831628

04761 99 22
гр. Стралджа, до ж. п. гарата

Марин Куртев Тончев

Òåë. çà âðúçêà: 0885802738

Ðàç÷èñòâàíåòî íà ñíàðÿäèÐàç÷èñòâàíåòî íà ñíàðÿäè êðàé êðàé  
Ïåòîëú÷êàòà è Ëîçåíåö Ïåòîëú÷êàòà è Ëîçåíåö ïðèêëþ÷èïðèêëþ÷è

 Îòêðèòè ñà 45 213 áîåïðèïàñà, èíæåíåðíèòå 
ñïåöèàëèñòè óíèùîæèõà  ÷ðåç âçðèâÿâàíå 129 áî-
åïðèïàñà è íà ôèðìàòà ñà ïðåäàäåíè 45 084 áîå-
ïðèïàñà è ìåòàëíè îòïàäúöè ñêðàï/ 23 171 êã

С благодарност към форми-
рованията на българската 
армия за професионално 

свършената работа по прочистване те-
риторията на взрива  край Петолъчката 
и с надежда повече такива инциденти 
да не се допускат  се обърна кметът 
на общината Митко Андонов  на 
пресконференцията за приключване на 
операция „Чист хоризонт”.  Изразявай-
ки съжаление за дадените три жертви 
от Стралджа , ранените и тези, чиито 
домове пострадаха той отчете при-
носът за успешното приключване на 
операцията   на МО, областна управа, 
както и на местно ниво от страна на РУ 
”Полиция”, ОбС ”Земеделие”, звеното 
за бърза помощ, представителите на 
земеделските кооперации. „Ние бяхме 
във военно положение. Населението 
изживя истински шок и изразявам 
молбата на населението всички ние да 
направим необходимото, това повече 
да не се случва!”, каза той.

Продължава на стр. 3

ÍËÎ  ÍÀÄ  ÑÒÐÀËÄÆÀ?
За необичаен светещ обект  над 

Стралджа  съобщават местни жители. 
Преди около месец няколко души ед-
новременно наблюдавали безшумното  
и странно движение на ярко светещо 
тяло във вид на триъгълник, което от-
начало се спускало надолу създавайки 
възприемането за големина колкото  
улична лампа. После  изведнъж се 
стрелнало нагоре и буквално, като че 
ли се разпаднало. Д-р Димитър Ата-
насов и Дичко Дичев  дори направили 
опит да заснемат обекта с мобилен 
телефон озадачени от формата и дви-
жението на тялото.

Продължава на стр. 2

Íîâà Íîâà 
ïðèäîáèâêà ïðèäîáèâêà 

çà ñïîðòàçà ñïîðòà



225 септември 2012 г. ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ТЕЛ. 0897216413 
продава едноетажна къща и двор 

850 кв.м в Стралджа, ул."Мати Ру-
бенова" 31

ТЕЛ. 0888943476 ИЛИ 04761/ 55-38 
продава едноетажна къща  с 1,2 

дка дворно място и допълнителни 
постройки в Стралджа. Цена по спо-
разумение

ПОГРЕБАЛНА  АГЕНЦИЯ „РАЙ”
Гр. Стралджа, 

пл.”Демокрация” № 3
Организация на всички дейнос-

ти по едно погребение.
Ние ще помогнем да се справите!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0884554761 
ИЛИ 0889198988

ТЕЛ. 04761/ 57 – 19 
Димка Тенева, ул. Димчо Русев 22 Стралджа  ДАВА ПОД НАЕМ ЕДНОС-

ТАЕН АПАРТАМЕНТ В СЛИВЕН.

Основната тема на предсто-
ящото септемврийско заседание 
на ОбС-Стралджа, което ще 
се проведе на 27.ІХ. от 10ч., е 
относно административно-ин-
формационното обслужване на 
населението в общината. Вно-
сителят Митко Андонов, кмет на 
община Стралджа, ще представи 
още няколко докладни запис-
ки.  Съветниците ще обсъдят 

предложението за разрешение  
функциониране на паралелките 
І-VІІІ клас в ОУ ”Св. Св. Кирил 
и Методий” Зимница под мини-
малния брой на учениците, пред-
стои поредната актуализация на 
Наредба №5 за определянето и 
администрирането на местните 
такси и цени на услуги. Част от 
дневния ред е обсъждане про-
дажба на незастроени урегули-

рани поземлени имоти – частна 
общинска собственост, попа-
дащи в регулационния план на 
Чарда и Зимница, ликвидиране 
на съсобственост в Зимница и 
Чарда, продажба на общински 
поземлен имот и др. За пореден 
път съветниците ще обсъждат 
отпускане на еднократни  фи-
нансови помощи на нуждаещи 
се граждани.

11-òî çàñåäàíèå íà ÎáÑ – Ñòðàëäæà

Íà ôîêóñ – àäìèíèñòðàòèâíî-
èíôîðìàöèîííîòî îáñëóæâàíå

По нов трансграничен про-
ект ще работи стралджанският 
Информационен бизнес център/
ИБЦ/. Като водеща организация 
той ще си партнира с  Центъра за 
иновативни практиви - Бургас и  
турски партньори от гр.Ипсала. 
Проектът ще обхване  повече от 
30 занаятчии от двете страни. 

Според управителя на ИБЦ 
Дичко Дичев идеята е  чрез  „Тра-
диции с бъдеще” да се  създаде   
онлайн каталог на занаятчии  от 
двете съседни страни, който ще 
бъде на български и турски език. 
Така ще се създаде   пряка възмож-
ност за осигуряване евентуални 
клиенти от цял свят. ИБЦ в Страл-
джа  има натрупан опит в това 
отношение, разполага със свой 
каталог, но за Турция той тепърва 

 ÍËÎ  íàä  Ñòðàëäæà?
От стр.1   
Само преди няколко вечери  малко преди полунощ на прибиране от Пето-

лъчката към Стралджа сем. Михайлови също наблюдавали ярко светещ обект 
в посока северозапад.

В малък град като Стралджа подобни преживявания не остават без коментар. 
Някои правят предположения за нормално движение на обекти плод на човеш-
кия ум, други  допускат, че това наистина може да бъде НЛО и вече по-често 
вдигат поглед към звездното небе с надежда да осъществят своята среща с 
непознатото и любопитното. 

Темата открехна събития от по-старо време. Така през 1992 г. Йордан Йорда-
нов заедно с група приятели наблюдавали бързо придвижващо се  над Стралджа 
светещо кълбо, което в един миг рязко сменило посоката нагоре и изчезнало.

Какви са тези обекти и защо се появяват над Стралджа са двата въпроса, 
които разпалват въображението на мнозина. 

Òóðèñòè÷åñêè ïðîäóêò ùå 
ïðîìîöèðà çàáåëåæèòåëíîñòè
Съвместен  турис-

тически  продукт  на 
България и Турция ще 
съдейства за популя-
ризиране   на създа-
дените в рамките на 
проекта „Стралджа и 
Сулоглу- пътуване отвъд 
границите”атракции и 
възможности за зелен 
екотуризъм. Това обсъ-
диха на  среща в Страл-
джа кмета на общината 
Митко Андонов и Соня 
Енилова, управител на 
„ЕС Енд ем консултинг”  
ЕООД. 

Докладът ще помогне още за обръщане внимание към редки и специ-
фични животински и растителни видове в двата региона, популяризиране на 
българските и турски природни ресурси и обявяването им като туристически 
дестинации. По време на разговора, който е част от изпълнението на дейност 
„Изготвяне на туристически продукт” , беше обсъдено финализирането  на 
продукта. Неговата полезност се измерва и с културните календари на двете 
страни, възможностите за туризъм, показалец на историческите забележи-
телности, флора и фауна.

Ñðåùà íà ïàðòíüîðèòå
От 14 до 16 септември  делегация от община Стралджа водена от кмета 

Митко Андонов гостува в град Сулоглу, Турция. Пътуването е част от изпъл-
нението на първия трансграничен проект на Община Стралджа „Стралджа 
и Сулоглу-пътуване отвъд границите”. Между участниците в групата бяха 
специалисти от общинска администрация, съветници, представители на НПО.  
Домакини на тридневната кампания за обществено осведомяване в съседна 
Турция бяха кметът на Сулоглу Ерол Атик, кметове на съседни общини, които 
осигуриха максимално натоварена програма за българските гости. За всички 
беше интересно да разгледат местността „Язовира” край Сулоглу, където се 
изгражда информационно-образователния център по проекта. Предмет на 
срещата беше запознаване с богатата флора и фауна на района, обсъждане 
възможности за туризъм.  Посетена беше и промишлената зона в общината 
, представяне производството на селскостопанска техника. Партньорите 
осигуриха и културен тур в историческия град Одрин. Представителите на 
Стралджа разгледаха с интерес българската църква „Св.Георги”, музея на 
здравето, Султан Селим джамия и други забележителности.За приятното и 
комфортно пътуване и  перфектната организация   се погрижи фирма „Диди 
Аутотранс” ЕООД, спечелила конкурса за логистика  по проекта.

Òðàäèöèè ñ áúäåùå

ще се изработва. Предварителните 
проучвания показват жив интерес 
на хората със занаятчийски умения 
да пропагандират своя занаят, кое-
то е добра предпоставка за по-на-
татъшната дейност.  Всички, които 
кандидатстват да бъдат включени 
в каталога  трябва да имат някак-

ви умения в сферата 
на занаятите или при-
ложното изкуство.Про-
ектът може да осигури 
евентуални клиенти на 
занаятчийските проду-
кти от цял свят. Една от 
планираните дейности е 
размяна на посещения  
на занаятчии от Бълга-
рия и Турция. Предстои 
провеждане на две три-
дневни обучения  отно-
во в двете страни. Ще 
бъдат организирани де-
монстрации на работния 
процес по изготвяне на 
изделията, а в края на 
проекта, който е огледа-
лен, в областния център 
Ямбол ще се проведе 
петдневно изложение  

на занаятчийските изделия.
Постижение на проекта ще 

бъде евентуалното създаване на 
нестопанска организация на за-
наятчиите с възможности в по-
далечно бъдеще да осъществява 
своя разнообразна дейност. 

През юли  в областта са функ-
ционирали 22 хотели и хижи за  
настаняване с над 10 легла. Броят 
на стаите в тях е 425, а на леглата 

Ïðåç þëè â ÿìáîëñêî ñà 
íîùóâàëè ïî-ìàëêî ãîñòè îò þíè
×óæäåíöèòå ïðåäïî÷èòàò ïî-ñêúïèòå õîòåëè, 
íàøåíöè ñå çàäîâîëÿâàò ñ 1 è 2 çâåçäè

721, съобщават от статистическо-
то бюро в Ямбол.

Общият брой на нощувките 
във всички места за настаняване 
възлиза на 4 307, като 3 469 от 
тях са на български граждани, а 
838 - на чужденци. В хотелите с 
3 звезди са реализирани 98.4% от 
общия брой нощувки на чужди 
граждани, докато от българи те 
са 35.3%. В останалите средства 
за подслон и места за настанява-
не с 1 и 2 звезди тези дялове са 
съответно 1.6% и 64.7%.

Пренощувалите лица в сред-
ствата за подслон и места за 
настаняване през юли 2012 г. 
намаляват с 22.0% в сравнение 
с юни и са 1 492. Относителни-
ят дял на българите е 78.4% от 
всички пренощували лица, като 
по-голямата част от тях (60.8%) 
са нощували в хотели с 3 звезди 
и са реализирали средно 1.7 
нощувки. Пренощувалите чужде-
нци са 323 като 96.4% от тях са 
нощували в хотели с 3 звезди и са 
реализирали средно 2.7 нощувки.



3 ÈÍÒÐÂÞ

ПРОДАВА  СЕ ! ! !
- къща с 2 дка дворно място в 

Стралджа
- BMV  518 І бензин-газ

КОНТАКТИ: 0893-82-82-99

ТЕЛ: 0885 150  768
 продава къща с двор на ул. ”Обо-

рище” 1, цена – по споразумение

СЪОБЩЕНИЕ
Тел. 0882 62 96 70 или 0878 95 10 57 продава едноетажна къща с допълни-

телни постройки в Стралджа, ул. „Св.Иван Рилски”. Цена по споразумение.

СЪОБЩЕНИЕ
Тел. 0882 62 96 70 или 0878 95 10 57 продава едноетажна къща с допълни-

телни постройки в Стралджа, ул. „Св.Иван Рилски”. Цена по споразумение.

Ìèñêåòîâè ãðèæè
Гроздоберът в Стралджа преваля. 

Времето подаде добра ръка за при-
биране на мискета и другите сортове. 
Стопаните определиха годината като 
добра за гроздето, защото въпреки 
сушата тези, които обработваха лозята 
си, изкараха по около тон от декар. 
Грижите започнаха след брането. В 

съботния ден продажбите тръгнаха 
на 0,50 лв/кг, което не е реална, но 
все пак приемлива цена. Тези,които 
не правиха пазарлък за добрата стока, 
не се поколебаха да платят и по 0,60 
лв/кг. В неделя северняци се опитват 
вече да търгуват мискета за по 0,40 
лв./кг,, което лозарите приемат като 

обида. И се пренасочват към Лозенец 
където цената се поддържа на 0,50 
лв/кг. По-възрастните припомнят, 
че в предишни години традиционно 
цената на кг грозде се изравнявала с 
цената на хляба. И все повече стават 
тези, които са готови да налеят вино 
и ракия и после да продават.

 Ñóøàò  äæèáðè  è 
òèêâåíè ñåìêè
Îáùèíà Ñòðàëäæà íàñòîÿâà çà ïðàâîìåðíî 
ïîëçâàíå íà ïèñòàòà
Предприемчиви  

бизнесмени  от ра-
йона са решили да 
използват  пистата 
край Стралджа за 
сушене на гроздо-
ви джибри и тикве-
ни семки  без това 
да е съгласувано с 
общината. По раз-
пореждане на кме-
та Митко Андонов 
бе извършена про-
верка по неправо-
мерното ползване 
на общинска площ . Мая Димова, нач.отдел ”Стопански дейности”, 
отправи предупреждение  към представителите на фирмите, които 
сушат джибри и тиквени семки  на пистата край Стралджа, че ако 
държат да продължат работата си ще трябва да се явят  на среща  в 
общината за уточняване законното ползване на пистата.

Предположенията за предназначението на гроздовите дрожди   
са най-разнообразни. Възрастните хора считат, че това е разкошна 
храна за животните, по-младите са сигурни, че гроздовите семенца 
са продукт за производство на лекарства, но не липсват и такива, 
които се съмняват, че изсушените на стралджанското летище тонове 
джибри ще отидат в модерните SPA-центрове където напоследък ви-
нотерапията е предпочитана и скъпа процедура за красота и релакс. 

Íà áîðáà ñ 
îãúíÿ

Двата специализирани авто-
мобили на РС ПБЗН – Страл-
джа, автомобилът на звеното 
за бърза и неотложна помощ, 
представители на РУ”Полиция 
в града привлякоха внима-
нието на гражданите днес , 
които с интерес наблюдаваха   
демонстрационното занятие 
на огнеборците в читалището. 
Спазвайки всички изисквания 
за бързина читалищните ра-
ботници светкавично опове-
стиха на тел.112 за възникна-
лия пожар, минутка по-късно 
сирените на пожарните коли 
и Бърза помощ вече звучаха в 
центъра на града. Любопитни  
останаха да проследят  уме-
нията  на пожарникарите да 
се справят с огнената стихия. 
Според Стоян Тенев, началник 
на РС ПБЗН, занятието  убе-
дително показва  готовността 
на огнеборците да реагират 
при всяка ситуация. В същото 
време демонстрационното за-
нятие  показа какви са възмож-
ностите на противопожарната 
техника, наличната екипиров-
ка и организацията на работа 
по потушаване на един пожар.

Учебното занятие е част от 
проявите през  националната 
Седмица на противопожарна 
безопасност / 14-18 септем-
ври/.  На 13 септември  в РС 
ПБЗН – Стралджа е насрочен 
традиционния Ден на отворе-
ните врати.

В  Стралджа 
пристигнаха  хра-
нителните проду-
кти, които  БЧК 
ще разпределя на 
уязвими гражда-
ни. В изпълнение  
на  Програмата 
„Разпределение 
на храни от ин-
т е р в е н ци онни 
запаси  на  ЕС” 

От стр. 1
След възникналия  на 5 юни т.г. 

инцидент в района на „Производ-
ствено -складова база за боеприпаси 
–Стралджа - Мараш” със заповед на 
министъра на отбраната Аню Ангелов, 
Сухопътните войски, със силите на 10 
военни формирования и съвместно с 
екипи от Военно-медицинска академия 
проведоха операция под кодовото 
название „Чист хоризонт”, която про-
дължи във времето от 13 юни до 14 
септември. На ротационен принцип в 
района на инцидента участваха  сред-
но от 90 до 140 военнослужещи, 28 
единици специална техника и реално 
са отработени около 7300 човекодни. 
Прочистена е 3-километровата опасна 
зона или това е площ от 29 955 дка. 
Разузнати са 45 213 боеприпаса, ин-
женерните специалисти унищожиха  
чрез взривяване 129 боеприпаса и на 
фирмата са предадени 45 084 боепри-
паса и метални отпадъци /скрап/ 23 
171 кг. Разходите на Сухопътни войски 
възлизат на 424 000 лв.  

„Чувствам се виновен и отгово-
рен, а не доволен!”, сподели пред 
присъстващите  зам.- министърът на 
отбраната Валентин Радев и добави 
с почти 100-процентова сигурност, 
че такива  неща повече няма да се 
случват.” Да, може да се намират още 
боеприпаси в района, но надеждата е , 
че те ще бъдат безопасни, щом до сега 
не са се взривили”, допълни той. При 
повторното претърсване на района  
са открити само 40 такива, което е 
0,001%. При всеки сигнал модулите на 
армията, които са на територията на 

От 1 октомври е възможно 
откриването на билетната 
каса и колетно гише при 
ж.п.гара Стралджа. Надеж-
дата на стралджанци за въз-
становяване на така необхо-
димите услуги се поддържа 
от факта, че  БДЖ ЕООД вече 
назначи  четири касиерки, 
които имат завършен изиск-
вания  курс за билето-бага-
жен  касиер. Две от тях са от 
община Стралджа. Касата и 
колетното гише ще обслужват 
клиенти  денонощно. Работи 
се и по подготовка на поме-
щението. Доставена е компютърната 
конфигурация, балатум за пода,  до 
дни ще пристигне и другата мебе-
лировка.

Касата на ж.п.г.Стралджа и багаж-

Ðàç÷èñòâàíåòî íà ñíàðÿäè êðàé 
Ïåòîëú÷êàòà è Ëîçåíåö ïðèêëþ÷è

Ямбол, Сливен и Стара Загора ще се 
отзоват за обезопасяването им.  В хода 
на пресконференцията стана ясно, че 
разследването по инцидента е към своя 
край.  Окръжният прокурор Георги 
Ханджиев потвърди, че  резултатите 
от назначените експертизи се очакват 
до края на месеца, ще последва ана-
лизирането им. 

В умерен тон и с благодарност за 
добре свършената работа от предста-
вителите на армията присъстващите 
на срещата земеделски производители 
от Стралджа споделиха огорчението 
си, че „Берета трейдинг” все още не 
е платила никакви обезщетения за 
нанесените щети. Кметът на общи-
ната Митко Андонов потвърди това, 
като поясни , че „обезщетенията не 
са толкова  заради нанесените щети, 
а морално, заради изживения страх.” 
Според областният управител Дими-
тър Иванов „след приключване на де-
лата  получаването на обезщетенията е 
въпрос на време и на действия”.

Äîñòàâèõà ïîìîùèòå çà  
óÿçâèìè ãðàæäàíè

червенокръстците ще партнират 
на правителството при осъщест-
вяване за пета поредна година  
на мащабната акция за подпо-
магане на социално слаби лица. 
В община Стралджа право на 
тази помощ ще имат  1150 души 
като списъците се предоставят 
от Агенцията за социално под-
помагане.   Разпределението ще 
продължи до началото на октом-
ври. Като начало първо храните 
ще бъдат разпределени за селата 
в общината. 

Продуктите ще се доставят на 
два транша. Пакетите от първия 
транш са по 12,140 кг с 9 вида 
хранителни продукти – ориз, за-
хар, макарони, спагети, брашно, 
вафли и др. Вторият транш когато 
продуктите ще бъдат 15 вида,  е в 
периода 25.10.-23.11.2012г.

Îòíîâî êàñà è êîëåòíî ãèøå 
íà ãàðàòà â  Ñòðàëäæà?

ното гише преустановиха работа в 
края на 2010 г. и  населението беше 
лишено от така необходимите услуги. 
Сега, ръководството на БДЖ ЕООД 
явно отчита допуснатата грешка, на-
стойчивост в искането за възстановя-

ване на касата прояви и кмета 
на общината Митко Андонов. 
Не на последно място важен е 
и фактът, че пътнико-потокът 
от и за Стралджа  остава не-
променен. Не са малко хората 
които отново активно търсят 
ж.п. транспортът заради по-
ниските цени в сравнение с 
автобусния превоз. Така билет 
до Ямбол с автобус е 2,50 лв. 
, а с пътническия влак той е 
1,90 лв., а за постоянно пъту-
ващите има възможности за 
абонаментни карти, които още 
повече поевтиняват услугата.
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На сн. Майстор Гено Великов посочва, че камбанарията ще се извисява на 
десетина метра  над църквата.  

С любопитство и с вълнение 
жителите на малкото село Саранско 
наблюдават градежа на своя нов храм 
за чиято първа копка през пролетта 
пристигна сливенския владика Иоа-
никий.  В своята история до сега това 
е единственото в община Стралджа, 
което   не е имало църква. След една 
сериозна и активна кампания за на-
биране на спонсори, нужните сред-
ства са събрани и строителството 
започна. Най-сериозна е финансовата 

подкрепа на местната кооперация с 
председател Руси Йовчев и родолю-
бецът  Митко Динев от Бургас, бла-
годарение на които  стъпка по стъпка 
майсторите  Гено Василев и Христо 
Петров  работят по строителството. 

Проектът на монументалната 
култова сграда е дело на архитект 
Евгени Чобанов, инвеститорския 
контрол се осъществява от Петър 
Петров. Половината от грубата 
работа вече е свършена, хвали се 

кметския наместник Румен Димов, 
който неотлъчно е край строителите 
с очакване скоро жителите на Саран-
ско да присъстват и на откриването 
на храма. Дарителската кампания 
продължава. Апелът на г-н Димов 
е всеки, който желае и може да 
помогне  да дари своята лепта, за 
да има и село Саранско своя храм. 
Средствата ще бъдат използвани за 
довършването на сградата и обо-
рудването й.

Õðàì ãðàäÿò 
è â Ñàðàíñêî

В навечерието на новата учебна 
година децата от ЦДГ”Здравец” Страл-
джа и Детска ясла „Калинка” получи-
ха подаръци от Сдружение „Повече 
бъдеще-Германия”. Със съдействието 
на българската организация „Верният 
настойник” активистите подариха 
на малките купища играчки. Всеки 
малчуган получи шоколад и други 
лакомства заедно с пакет дрехи. Жельо 
Желев, председател на Сдружението 
„Верният настойник”  потвърди, че 
ако сега доброволците посещават 
Стралджа за първи път, то желанието 
е сътрудничеството да продължи. „Ние 
работим за подпомагане личностното 
изграждане  и развитие на ромите 
и лицата в неравностойно социално 
положение. Желанието ни е тези хора 
да живеят като свободни личности, 
социално интегрирани и практически 

В изпълнение на кампанията 
„Приемна грижа” доброволците 
от БМЧК Стралджа   информира-
ха гражданите какви са условия-
та за деца в приемни семейства. 
Раздавайки брошури  добро-
волците отговаряха на всички 
зададени въпроси, проведоха и 
анонимна анкета за отношението 
на стралджанци към приемната 
грижа.  Дни преди това децата 
взеха участие в обучителен курс 
в който научиха всичко за прием-
ната грижа в България, запознаха 
се с основните стъпки , труднос-
ти и предизвикателства по това 
начинание, участваха в работни 
групи   и решаваха казуси. 

Вдъхновени от това, че могат 
да помогнат за мотивиране на 
повече български семейства за 
отглеждане на деца по приемна 
грижа доброволците направиха 

всичко възможно, за да бъдат 
полезни на съгражданите си. 
„Ние вярваме, че ако сега в 
нашата община има едно при-
емно семейство, техният брой 
може  и трябва да нарасне, за 
да няма нещастни и самотни 
деца!”споделиха доброволците, 
които са решени да организират 
и други подобни прояви. В под-
крепа на доброволческата акция 
се включи и община Стралджа.

    Кампанията  е част  На-
ционалната информационна 
кампания под мотото „Всички 
имаме грижата” и от проекта 
„Програма за предоставяне на 
услуги и подкрепа на деца и мла-
ди хора, напускащи социалните 
институции”, който се реализира  
с финансовата подкрепа на фон-
дация „Велукс” и от активистите 
на БЧК.

ÌÀÌÎÃÐÀÔ Â ÑÒÐÀËÄÆÀ
Безплатни профилактични 

прегледи за рак на гърдата  се 
проведоха в Стралджа на 24 
и 25 септември. Д-р Минева 
и специалисти от Окръжна 
болница Ямбол извършиха 
мамография на  жени от града 
и общината. Прегледите са част 
от кампанията за борба срещу 
ракът на гърдата, навременна 
профилактика и лечение на 
болестта.

Ìëàäèòå ÷åðâåíîêðúñòöè 
ðàçÿñíÿâàò ïðèåìíàòà ãðèæà

Ñäðóæåíèÿ  ñ ïîäàðúöè çà äåöàòà
реализирани в живота.”, каза той. 
Основната цел на този вид сдружения 
е да популяризират необходимостта 
от придобиване образование сред 
ромското население и лицата в нерав-
ностойно социално положение. Сред 
тези, които връчват подаръците беше 
и лично Вера Шнайдер, председател 
на  германското сдружение „Повече 
бъдеще-Германия”:”Ние работим в 
България от 2010 г. Щастливи сме , 
че имаме добър партньор в лицето 
на „Верният настойник”. По време 
на срещите ни в различни населени 
места научихме много за България. Ще 
се радваме ако и в Стралджа намерим 
своите приятели и сподвижници!”

Освен подаръците за децата от дет-
ската градина и яслата гостите посети-
ха 81 от домовете на най-бедните роми 
в града. За всяко семейство осигуриха 
пакет хранителни продукти.

Ðåìîíòèðàò ïîëèêëèíèêà è 
çäðàâíè ñëóæáè
Основен ремонт  на стойност 16 000 лв. ще преобрази поликлиниката в 

Стралджа. Планираните капиталови разходи са за смяна на дограмата, полагане 
на теракотна подова настилка, цялостно вътрешно  боядисване на кабинети и 
манипулационни , изграждане на нов вход, топлоизолация на западна фасада. 
Възстановителните работи са възложени на фирма. 

Текущ ремонт за около 5 000 лв.се извършва   в сградата на Центъра за об-
ществена подкрепа- Стралджа. По настояване на кмета Митко Андонов започна 
ремонтиране и на здравните служби в селата Войника и Иречеково.  За по около 
2000 лв. по стопански начин ремонтът в Иречеково ще промени изцяло бившия 
зъболекарски кабинет, който ще се преустрои  в здравна служба. Предвидена 
е смяна на старата дограма, на подовата настилка, боядисване. Сериозни са 
грижите и за здравната служба в Иречеково където покривът беше напълно ком-
прометиран. Идеята е отново със собствени сили и средства общината да обнови 
помещението и иречековци да посещават личния си лекар в подходящи условия.

С предвидените по бюджета на общината 10 хил.лв. се осъществява и ремонт 
на читалището във Воденичане, където започна подмяната на покрива.

За пореден път Асоциация 
„Жени без остеопороза-21” 
със съдействието на Община 
Стралджа и РЗИ-Ямбол органи-
зираха информационна и скри-

Ñðåùó îñòåîïîðîçàòà

нингова кампания в общинския 
център и най-голямото село на 
общината Зимница. Предоста-
вяйки полезна информационна 
беседа лекарите специалисти  

определяха личния риск от ос-
теопороза и измерваха костната 
плътност на явилите се желае-
щи. Проверката стана повод за 
изясняване на редица въпроси 
около коварното заболяване и 
доколко всеки познава риска от 
остеопороза.
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Â ÑÎÓ ”Ï. ßâîðîâ” Ñòðàëäæà  ïîñðåùíàõà 553 ó÷åíèöè, 64 ñà  ïúðâîëàöèòå, 
êîèòî çà ïúðâè ïúò   ïðåêðà÷èõà ïðàãà íà ó÷èëèùåòî

Първият учебен ден в община 
Стралджа започна със септем-
врийски дъжд, но много бързо,  
като поздрав към ученици и 
учители,  слънцето се усмихна 
и празникът започна с песни, 
слова и настроение. В най-голя-
мото общинско училище, СОУ 
”П.Яворов”, гости на тържество-
то бяха Атанас Мерджанов, нар. 
представител, Митко Андонов, 
кмет на общината, Боряна Ата-
насова, председател на училищ-
ното настоятелство. Отрупани 
с цветя учителките щастливо 
и  грижовно  пристъпваха край 
децата с последни наставления за 
предстоящия празник. Родители 
на първолаците трепетно наблю-
даваха малките, които развъл-
нувани  за първи път застанаха 
в строя. Имаше усмивки, но не 
липсваха и сълзи. 

Традиционното откриване на 

 Ïîëåò êúì çíàíèÿ

новата учебна година започна 
с посрещане на знамето и при-
ветствените думи на водещите. 
Бели, зелени и червени балони 
литнаха към небето като символ 
на стремежа на българското 
дете към знания. Директорът на 
училището Валентина Маринова 
топло приветства учениците, 
учителите и родителите, прибави 
своята гореща благодарност към 
общината и кмета Митко Андо-
нов, за постоянството в грижите  
за образованието, потвърди   че 
СОУ ”П. Яворов” със своите 
прекрасни условия и  квали-
фицирани кадри  ще съдейства 
за израстването, образоването , 
възпитанието на децата.

В своето поздравление кметът 
на общината Митко Андонов се 
обърна  към всички ученици с 
пожелание  за упоритост и по-
стоянство в овладяване на зна-

нията, към първокласниците , с 
уверение, че няма от какво да се 
страхуват когато до тях са учите-
лите, към родителите с молба да 
бъдат близо до децата си, да ги 
възпитават в родолюбие и амби-
ции за постигане на повече зна-
ния. На учителите г-н Андонов  
пожела здраве , духовни  сили и 
упоритост и  да се радват на лю-
бовта на учениците.”Приоритет в 
работата на общината винаги е  и 
ще бъде образованието, подчерта 
той, защото за просперитета на 
общината ни са необходими хора 
образовани, знаещи и можещи 

личности, конкурентноспособни 
и справящи се с всяка житейска 
ситуация!”

С внимание към образова-
нието у нас, с поздравление 
към целия колектив на СОУ ”П. 
Яворов”, към родителите и най-
вече към първокласниците се 
обърна и народния представител 
Атанас Мерджанов. Той изрази 
увереността си, че общинското 
училище, което днес приема 
своите 554 ученици, благодарение 
на грижите на общинското ръко-
водство , е възможно най-добрата 
база  за образование и възпитание 

на учениците.
Минутка по-късно г-н Андо-

нов удари първия звънец, а г-жа 
Маринова ливна менчето с вода 
с пожеланието „На добър час!” И 
тръгнаха първолаците  към клас-
ната стая като в своя нов приказен 
свят,  където ги очакваха още изне-
нади. Кметът на общината Митко 
Андонов, поднесе на малките 
книжка с приказки, на всеки чин 
за първи път докоснаха   буквара 
и другите учебници. Запознавайки 
се с първата учителка малчуганите 
постепенно преодоляха притесне-
нието и все по-често усмивките  
грейваха по лицата им.

Тържествено беше открита 
новата учебна година и в ОУ”Св.
св.Кирил и Методий” Стралджа,  
където гост беше Мария Толева, 
зам.-кмет на общината. Празничен 
беше  денят в  ОУ ”Хр. Ботев” 
Войника и  ОУ ”Св. Св.Кирил и 
Методий” Зимница. Мило тър-
жество по повод първия учебен 
ден имаше и в СПИ – Стралджа, 
където приветствие от името на 
кмета Митко Андонов поднесе 
Йорданка Апостолова, секретар 
на МКБППМН.  Днес колективът 
научи от своя директор Митко 
Петров, че МОМН дава висока 
оценка за работата в интерната и 
предстои допълнителна  финан-
сова подкрепа за материалната и 
учебна база на СПИ.

Новата учебна година в ОУ 
”Св. Св. Кирил и Методий” Зим-
ница стартира в присъствието на 
гости от общината и кметството. 
Съпричастни с празника станаха 
Недялка Димитрова, гл.- експерт 
„Образование” при общината, 
Тенко Тенев, кмет на селото, Ге-
орги Петров, председател на Учи-
лищното настоятелство. Молебен 
за здраве отслужи  свещеник 
Атанасий. Топли поздравителни 
думи към малките поднесе дирек-
торът Галина Александрова. От 
името на кмета  Митко Андонов 
г-жа Димитрова прочете поздра-
вителен адрес с пожелания за 
спорна нова година на ученици 
и учители. От името на родите-
лите поздравление поднесе Ге-

Ìîëåáåí çà çäðàâå íà äåöàòà îò Çèìíèöà

С  т о п л и 
приветствени 
думи  посрещ-
наха  своите 
възпитаници  
в ОУ ”Св. Св. 
Кирил и Ме-
тодий” Страл-
джа учители и 
възпитатели . 
Всяка класна 
стая бе укра-
сена като за 
празник. Най-
голямо внима-
ние имаше към 
първокласни-
ците ,  които 
пристигнаха 

По силата на хубава традиция в 
първия учебен ден в ОУ"Хр. Ботев"-
Войника деца, учители и родители 
взеха участие в празника по откри-
ване на учебната година. Украсена 
и освежена сградата привличаше 
погледите на най-малките-първок-
ласниците, които тази година са 
едва 9. Броят на учениците в учили-
щето е общо 72. Директорът Живка 
Василева намери най-топлите думи, 
за да ги приветства , да пожелае 
успешна нова година, да увери ро-
дителите, че колективът от педагози 
ще направи необходимото, за да 
получат децата добро образование 
и възпитание. От името на кмета 
Митко Андонов присъстващите 
бяха приветствани от Мариана Пе-
нева, психолог в ЦОП - Стралджа.

Ïðàçíèê â ó÷èëèùå "Õðèñòî  
Áîòåâ"  âúâ Âîéíèêà

орги Петров. В 
празничния ден 
звучаха песни и 
стихотворения, 
имаше плахост 
сред първоклас-
ниците, имаше 
н а с т р о е н и е 
и очакване за 
н е з а б р а в ими 
училищни дни 
сред  по-голе-
мите ученици. 
Всички учители 
се постараха да 
посрещнат де-
цата с приятни 
изненади в ук-
расените класни 
стаи.

Äîáðå äîøëè â 
ðîäíîòî ó÷èëèùå!

със своите родители. Дора Найденова, 
директор на училището, поздрави целия 
колектив с очакване за една нова и спорна 
учебна година, даде кураж на най-малките, 
вдъхна успокоение на родителите, зареди с 
оптимизъм и настроение  ученици и коле-
ги. От името на кмета Митко Андонов към 
участниците в тържеството се обърна Мария 
Толева, зам.-кмет. Тя подчерта загрижеността 
на общината към поддържане на възможно 
най-добри условия за образование и възпи-
тание на децата и пожела „На добър час!” 
Малко по-късно гости на училището бяха г-н 
Андонов и народния представител Атанас 
Мерджанов които поздравиха колектива с 
началото на учебната година.
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ОРГАНИЗАТОРИ
Първият  национален  литературен конкурс  „Станка  

Пенчева” се  организира от Община Стралджа под па-
тронажа на Кмета на общината и е част от  програмата 
за тържествата, посветени на празника на общината 
– 8 ноември и нейният покровител Свети Архангел 
Михаил. Той се посвещава на голямата българска  
поетеса Станка  Пенчева, родена на 9 юли 1929 г. в 
гр. Сливен и прекарала детството си в с. Воденичане, 
общ. Стралджа, където се намира бащиният й дом.

ЦЕЛ   
 Конкурсът си поставя за цел да стимулира творче-

ския потенциал на български поети и писатели, чието 
творчество носи духа на нашето време,  творчество, 
търсещо и отговарящо на многобройните въпроси, 
които съвремието поставя.

РЕГЛАМЕНТ
Националният конкурс  „Станка  Пенчева” се 

провежда на всеки две години и се финансира от бю-
джета на Общината, дарители, други източници  и се 
оповестява в печатни и електронни медии, както и в 
сайта на Община Стралджа. 

Конкурсът е явен и се провежда в следните на-
правления –

-  Поезия – стихотворение ( до три броя). 
- Проза – кратък разказ или  есе   (до три броя и до 

5 машинописни страници),  придружени с имената на 
участника, адрес, телефон за връзка и кратка анотация 
на творчеството на кандидата.  

Представените за участие в конкурса творби не 
трябва да са отличавани на други конкурси. 

Материалите за участие се приемат с препоръчана 
кореспонденция от 

25 септември   до  25  октомври  2012 г. на адрес:
8680  гр. Стралджа
Ул.”Хемус” №12
Община Стралджа /за национален конкурс „Станка  

Пенчева”/
 Конкурсните произведения се оценяват от 5-членно 

жури, утвърдено от Кмета на Общината, включващо  
литературни критици, поети, писатели и представители 
на организаторите.  

НАГРАДИ

Çà  ïîåçèÿ  ñå  ïðèñúæäàò ñëåäíèòå 
íàãðàäè:

Първа награда – грамота и  парична  награда.
Втора награда –  грамота и  парична награда.
Трета награда –  грамота и  парична  награда.
 
За  проза  се  присъждат следните награди:
Първа награда – грамота и парична награда.
Втора награда – грамота и парична награда.
Трета награда – грамота и  парична награда.

Ñïåöèàëíà íàãðàäà  íà Êìåòà  íà  
Îáùèíàòà.

На   3 ноември  от 11.00 ч.   В Клуба на пенсионера  
гр.  Стралджа  ще бъдат обявени резултатите от кон-
курса и връчени наградите на отличените участници. 
Авторите на наградените творби ще бъдат предвари-
телно уведомени за откриването   и  връчването на 
наградите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Националният конкурс  „Станка  Пенчева” завършва 
с литературно четене на наградените творци.  

За справки и допълнителна информация по усло-
вията за участие в конкурса:

                                         
8680  гр.  Стралджа
Ул.”Хемус” №12
Община Стралджа
за национален конкурс „Станка  Пенчева ”
тел. 04761 – 6468.
 e-mail:straldjainf@yahoo.com

ОТ  ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Çà ïîçíàòèÿ è íåïîçíàòèÿ  
ÄèìèòðîâÄèìèòðîâ
Â Ñòðàëäæà ÷åñòâàò 130-ãîäèøíèíàòà 
îò ðîæäåíèåòî íà Ãåîðãè Äèìèòðîâ

Умеем ли да тачим великите си лич-
ности, познаваме ли добре  тези, които 
имат принос за написване историята на 
страната ни, можем ли да бъдем добри по-
следователи на  хората , които са оставили 
пример за патриотизъм  и вярност към 
родината… това са само част от въпросите 
на които потърсиха отговор в Стралджа 
организаторите на тържеството посветено 
на 130-годишнината от рождението на 
Георги Димитров.  Докато залата се изпъл-
ваше с хора от различни възрасти, песента 
„Ален мак” вече създаваше настроението 
за обръщане към не особено далечното 
минало и среща с героите на миналия век. 
Определяйки  2012г. като юбилейна за 
много събития от историята на България  
Мария Толева, зам.кмет и председател на 
ОбС на БСП, откри тържеството.Заедно с 
Милена Йорданова, член на НС на БСП, 
насочиха  вниманието към българина , 
който принадлежи към големите лично-
сти на 20-ти век , маркираха основните 
моменти от живота и делото на Георги 
Димитров. Последва и презентацията   
„Героят на бъдещето” която освети някой 
от позабравените страници за    един 
живот, посветен на България. В притих-
налата зала отекнаха  историческите слова 
на  Димитров:”Аз нямам причина да се 
срамувам, че съм българин и се гордея, че 

съм син на българската работническа кла-
са”.Думи, прекрасен пример за поведение 
на всеки български политик и основание 
за национална гордост и достойнство на 
всеки българин, във всички времена.

Доколко днес са актуални заветите на 
Г.Димитров, какво знаем за тях и как ги 
предаваме на младите? И тези въпроси не 
убягнаха от вниманието на присъстващите, 
които единодушно се съгласиха с опреде-
лението  че   Димитров е най-голямата 
българска фигура на 20 век., знаме на ан-
тифашистката борба. В своето обръщение 
Иван Иванов, зам.кмет на общината, изрази 
мнението, че днес не е лесно да се говори 
за Георги Димитров. Особено пред мла-
дите, за които той е или малко познат или 
напълно непознат. Но те не са виновни за 
това и онези които помнят имат грижата да 

им поднесат достоверната информация за 
едно отминало, но героично и достойно 
за уважение  време. За да бъдат хора с 
памет, с отношение към историческото 
пространство и личности. „Всеки анализ 
на Димитровското време може да ни 
даде нови  и нови уроци за това как да 
живеем и работим днес, всеки допир до 
легендарното му ораторство може да ни 
обогати, да ни зареди с необходимата 
дързост, за да постигнем своето.”, до-
пълни г-н Иванов.

     Срещата приключи с всеобщо 
изпълнение на любимата песен на Ди-
митров „Хей тамо лодка „. В хора се 
включиха дори 80-годишни  предста-
вители на пенсионерския клуб в града, 
които с възторженото пеене предизвикаха 
възхищението на по-младите.

През 1923 г. група будни 
тамаринци поставят началото 
на читалищната дейност в 
селото. „Светлина” е името, 
което избират за своя ду-

ховен храм.Осем десетиле-
тия поддържат жив огъня на 
културата и просветата. С 
еднаква упоритост и любов, с 
всеотдайност, която заразява 
и по-младите. Започнали от 
нищо, но с много топлина, 
самодейците събират в своя 
салон малки и големи, редят 
се изяви на фолклорната група, 
танцовия и театрален състав, 
състава за художествено слово, 
певческата група, коледарите 
и сурвакарите… Свое достой-
но място има библиотечната 
дейност, радио- и кинопро-
пагандата, изложбената дей-
ност. 80 години възраждане, 
съхраняване на българската 
духовност и местни традиции. 
80 години през които читали-
щето  се превръща във втори 
дом за десетки самодейци. За 
цялостната разнообразна и 
богата дейност разказа  пред 
тамаринци и гости  предсе-
дателя на настоятелството  и 

 Ñâåòëèíàòà äà ïðåáúäå!
80 ãîäèíè ÷èòàëèùíèÿò îãúí íà Òàìàðèíî ãîðè

кметски наместник на селото 
Недялка Илиева. Вълнуващо 
прозвучаха думите й за при-
носът на множеството чита-
лищни деятели. За да последва 
благодарност и пожелание огъ-
нят на читалище”Светлина” 
да продължава да гори.  И 
посланието  младите да бъдат 
част от живота на читалището. 

     От името на кмета на 
общината Митко Андонов 
приветствие по повод празни-
ка поднесе Мария Толева, зам.
кмет. ”След толкова години 
вашето читалище продължава 
да бъде извор на светлина. 
Вие сами не си давате сметка 
колко много е направено през 
годините  и колко упоритост 
трябва, за да съхраните  тази 
искра, да обогатявате и разно-
образявате  в новите условия  
дейността, вече в нови форми, 
за да бъдат те привлекателни 
и интересни за младите.”, 
подчерта г-жа Толева, за да 
завърши с един апел от старо 

време, но актуа-
лен и днес:”Та, 
ти казвам, бъл-
гарино! Кай се, 
кай се в своето 
читалище! Себе 
си занеси там, 
детето си. И де-
тето на детето 
си! И посвети го 
в наука и култу-
ра. Понеже чи-
талището, после 
църквата, е твоя 
храм! И го почи-
тай!”

    Съгласно 
заповед на г-н 
Андонов на чи-
талището-юби-
ляр бе връчен 
почетен  знак 
с образа на П. 
Кр. Яворов, почетна грамота, 
предметна награда, предста-
вителна значка на общината. 
Спазена беше традицията в 
празничен ден като днешния 
настоятелството да връчи гра-
моти  на изявени читалищни 
дейци, спонсори и самодей-
ци. Между наградените бяха 
и бившите председатели на 
настоятелството,  спомоще-
ствователите Мелагро 2003 и 
английското семейство  Вера 
и Брайън Смит. Поздравление 
към присъстващите беше под-
несено  от Иванилина Русева, 
експерт в РЕКИЦ и Янко Сте-
фов, председател на читали-
щето във Войника, който като 
подарък добави пакет книги 
от личната си библиотека. 
Гост на празника в Тамарино 

беше и кметския наместник на 
съседното с. Саранско Румен 
Димов. Сред зрителите в сало-
на бяха и представителите на 
английската общност в селото 

заедно със свои гости от роди-
ната, специално пристигнали 
за празника. Във фоайето на 
читалището  мнозина спи-
раха пред изложбения кът с 
наградите на читалището през 
годините  и подбрани битови 
предмети и носии. 

        Празникът продължи 
с богата и интересна програма 
подготвена от детската група 
към читалището  които с по-
мощта на ветераните с много 
ентусиазъм и неподправена ра-
дост пресъздадоха на сцената 
приказни герои, представиха 
обичая Еньовден и лазаруване. 
В залата сърдечно аплодираха 
и песните на Донка Видева. 
Празникът завърши с програ-
мата на ансамбъл „Въжички” 
и хоро на площада. 



7 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

100 ãîäèíè 
Áàëêàíñêè âîéíè Ñòðàëäæà è ïîáåäàòà 

ïðè Ëîçåíãðàä

А т а н а с  Д и м о в , 
с.Зимница

Ген. Радко Димитриев е 
роден в с. Градец, Сливен-
ско. Участва в Руско-тур-
ската освободителна война 
през 1877- 78 г. за освобож-
дението на България като 
преводач в руската армия.

След Освобождението 
учи във военното училище 
в София, а след това за-
вършва Николаевската во-
енна академия в Петербург, 
Русия. Като възпитаник на 
Руското  и Суворовското 
военно изкуство се завръ-
ща в българската армия 
и влага сили и знания за 
изграждане на боеспособна 
армия.

След подписването на 
Сан Стефанския мирен 

договор- 1878г.  в преде-
лите на новоосвободена 
България влизат всички 
земи, населени с българи, 
но само след няколко месе-
ца на Берлинския конгрес 
великите западни сили 
отново  орязват значител-
ни територии населени с 
българи  и така остават 
отново под турски гнет 
Вардарска, Егейска Маке-
дония и Западна Тракия с 
чисто българско население.  

Вътрешните револю-
ционни борби на това бъл-
гарско население  през 
1903 г. при избухването 
на Илинденското и Пре-
ображенско въстание не  
осъществяват идеята за 
освобождение, а се утеж-
нява положението. Поту-

шаването  на тези въстания  
е с проливане на много 
българска кръв и много 
жестокост от страна на 
турските войски.

България не може да 
се примири с това корен-
но нейно население за-
едно с нейни територии 
да останат под диктат на 
петвековния поробител. 
След нарастване на нейния 
военен и икономически 
потенциал узрява идеята за 
една освободителна война 
която да приобщи изкон-
ните български територии 
към майката-родина.

През февруари  1912г.
се сключва договор със 
Сърбия  за взаимопомощ в 
случай на война с Турция, а 
през май се сключва такъв 
договор и с Гърция, като 
по-късно към този Балкан-
ски съюз  се присъединява 
и Черна гора. Страните от 
Балканския съюз извърш-
ват мобилизация на своите  
армии и  ги съсредоточават 
по турската граница, но 
главния удар и сражения 

ще бъдат на тракийския 
фронт от р.Тунджа на изток 
до Черно море и там е съ-
средоточена и българската 
армия. Главният щаб на 
армията се установява в 
Ст.Загора, а Щаба на Трета 
армия  под командването 
на ген.Радко Димитриев се 
установява в Стралджа на 
28 септември, а войските 
му се съсредоточават в 
селата Могила, Воденича-
не, Недялско и Сламино. 
Отчитайки важността на 
снабдяването на войските  
с храна и оръжие както и 
коли за превоз той пред-
приема редица постъпки за 
решаване снабдяването на 
армията, от което зависи и 
нейния  победен ход. Той 
вижда, че това което имат 
като хранителни запаси 
ще им стигне само за два 
дни. За излизане от това 
положение ген. Димитриев 
се обръща от Стралджа до 
обл. управител в Бургас, 
до околийските управите-
ли и кметовете на селата 
да се опекат и доставят  

80,000 хляба, кои-
то ще стигнат до 
превземането на 
Лозенград. Обръ-
щението на ген. 
Димитриев гласи:

    „ Не се спи-
райте пред никак-
ви затруднения, 
привлечете в хле-
бопеченето сто-
тици момичета, 
жените, момите, 
всички, които  могат да 
работят! Нека във всяко 
село, във всяка къща пекат 
хляба и го изпращат, като 
се помни, че от хляба за-
виси успеха на армията, а 
следователно и съдбата на 
Отечеството!”

На Турция е изпратена 
нота от съюзниците с която 
се иска на християнското 
население  да бъде дадена 
административна автоно-
мия, но нотата е отхвърле-
на  и на 5 октомври 1912г. 
войната е обявена. Същият 
ден в 10ч. в Стралджа се 
отслужва молебен, а ето 
и как описва това събитие 

полк. Жестов, н-к щаб 
на Трета армия: „Бяха се 
събрали жените от цялото 
село. Просто, но покърти-
телно тържество. Не зная 
защо все ми се искаше да 
заплача и едвам си сдържах 
сълзите. В края на моле-
бена ген. Димитриев се 
разцелува с всички. Беше 
трогателно…”

    До вечерта армията се 
изнася на юг като авангар-
дите стигат Болярово, Гол.
Крушево и др.погранични 
села, а щаба се изнася за 
с.Войника.

Продължава в следва-
щия брой.

На 22 септември в църквата "Св. 40 мъченици" в старата българска столица Велико Търново 
със специален манифест е обявена Независимостта на България,

Îòïðàçíóâàõìå îòíîâî Íåçàâèñèìîñòòà íà Áúëãàðèÿ
На 22 септември наши-

ят народ отбелязва Денят 
на независимостта. Съби-
тие, което със  своя харак-
тер и величие обогатява 
българската история. И 
ни дава доказателства за  
самостоятелно държавно 
съществуване, припомни 
в словото си кметът на 
общината Митко Андонов.
На този ден през далеч-

ната 1908 г. при изклю-
чително тържествена об-
становка в историческата  
Иван-Асенова църква „Св.
Четиридесет мъченици” и 
на старопрестолния Ца-
ревец е обявена незави-
симостта на България. На 
този ден пред развълну-
ваното множество кънтят 
мощно камбаните, ехти 
топовен салют. На този 
ден се чува  Прокламаци-
ята за българската незави-
симост – един естествен 
и успешен завършек на 
продължителен период на 
български борби  с една 
цел – освобождението 
и обединението на бъл-
гарската нация в единна, 
независима държава.
Историците припом-

нят, че на 22 септември  
страната ни скъсва с на-
следството от петвеков-
ното робство и отстранява 
всички пречки пред своята 
модернизация. Политици-
те твърдят, че това е ярък 
израз на приемственос-
тта в развитието на дър-
жавността. Обикновените 
българи  имат усещането 
, че случилото се преди 

повече от сто години си е 
дело продиктувано от бъл-
гарски чувства и интереси. 
Затова е и велико.
Силни ,  запомнящи 

се, вълнуващи са думи-
те от Манифеста за обя-
вяване на българската 
независимост:”Винаги ми-
ролюбив моят народ днес 
копнее за своя културен и 
икономически напредък. 
Такова е желанието на 
народа, такава е негова-
та воля…” въодушевено 
произнася  Фердинанд 
думите, които предхождат 
самото обявяване на неза-
висимостта. И завършва 
с патетичното:”Да живее 
свободна и независима 
България! Да живее бъл-

г а р с к и я 
народ!”
Можем 

да се до-
с е щ а м е  
с  к а к в а 
р а д о с т 
присъст -
ващите са 
п о п и л и 
тази  реч ,  
можем да 
си  пред -
с т а в и м  
гордостта 
от факта, 
че са съв-
ременници 
на едно ве-
лико дело. 
Си г у р н о 
всички са 

били развълну-
вани. И е имало 
защо! България 
изправя ръст и 
доказва силата 
на духа, жела-
нието ,  волята 
да решава сама 
проблемите си, 
да вярва в силата 
си и да върви 
напред  смело 
и  неотстъпно . 
България  доказ-
ва достойнство-
то си, честта и 
самочувствието. Дръзко 
и находчиво поема своя  
път нагоре.
Днес ние се обръщаме 

с респект и внимание, с 
уважение и поклон пред 
онези, които превърна-
ха събитието в част от 
нашата история. Четем 
уроците и поуките на сеп-

тември 1908 г., търсим 
своето място  в градежа 
на страната, опитваме се 
да не забравяме думите 
на Александър Малинов, 
министър-председател по 
онова време:”На България 
се пада да води българска 
политика!”
Към това аз бих до-

бавил само едно – ние, 
българите, ще бъдем до-
бри потомци на предците 
и достойни граждани на 
Европа, ако работим като 
истински български па-
триоти. Нашият принос  
трябва да бъде измерван 
с честен и постоянен труд. 
Да бъдем първи между 
най-добрите, да се рад-
ваме на своите победи. 
За да може всеки от нас, 
където и да се намира,  по 
свой начин да произнася 
пожеланието: „Да живее 
България! Да живее бъл-
гарския народ!”

С тези думи завърши 
празничното си слово 
кметът на общината 
Митко Андонов.
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Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, 
машинно пастиране
 продажба на пълна гама 

нови гуми
 при закупуване на 4бр. 

задължително  
    отстъпка, монтажа и ба-

ланса- безплатни
 авточасти за всички ви-

дове западни и японски авто-
мобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ÑÏÅÊÒÚÐ

Лозенец, Атанас Симеонов продава китайски трак-
тор ХЕБЕЙ-150 и инвентар. Изгодно!

GSM 0886245874, 

Íîâà ïðèäîáèâêà Íîâà ïðèäîáèâêà 
çà ñïîðòàçà ñïîðòà

Кметът на общината и президент 
на ОбФК”Стралджа Митко Андонов 
откри реновираната сграда на стади-
она, която ще бъде на разположение на 
футболистите.  Базата, която  разполага 
с две съблекални, стая за съдиите, 
бани и тоалетни, се приема с радост от 
спортистите. Първи  от новите условия 
на стадиона се възползваха момчета 
от ФК”Стралджа” първи отбор и 
гостуващия ФК от Кортен. Срещата, 
приключила с убедителна победа на 
домакините 8:2, доказа желанието на 
клуба от Стралджа да поднася всеки 
път приятни емоции на феновете. 

   Преди това г-н Андонов връчи 
наградите и на участниците в тради-
ционния есенен турнир „Плодородие”. 
След резултатни и интересни срещи 

между участниците от отборите на 
„Стралджа-2”, Иречеково, Каменец, 
Зимница, Първак,  Войника класира-
нето оглави отборът на Зимница, които 
имаха удоволствието да се окичат с 
Купата  на кмета  Митко Андонов. За  
отборите на Иречеково, Стралджа-2, 
Първак, Каменец и Войника , заели 
следващите места в класацията , 
имаше грамоти и топки. Г-н Андонов 
връчи и индивидуални награди на от-
личили се футболисти. Като най-добър 
вратар се прояви Красимир Атанасов 
от Зимница,  най-добър защитник  е 
Красимир Иванов от Иречеково,  като 
най-добър нападател се наложи Ве-
ско Толев от Първак, а най-полезен 
за отбора беше Атанас Веселинов от 
Стралджа-2.

В Стралджа няма дом без цветя. 
Различното е разнообразието, богат-
ството, интересните виждания при 
подреждане на видовете. Есента има 
своето очарование и цветните градини 

Öâåòíî óñåùàíå çà åñåí

са достатъчно  доказателство за това. 
Астрите греят като малки слънца, ро-
зите отново пръскат уханието си, ружи 
и невен богатеят на цветове, нежно  
жълтеят и есенните минзухари… Само 
да имаш очи да видиш това великоле-
пие, душа да се радваш и ръце, за да 
го поддържаш! 

Градината на Кута Тенева е една 
от многото в Стралджа, която грабва 
с богатството и красотата.

Êîëîåçäà÷è  ïðåêîñèõà 
îáùèíà Ñòðàëäæà
Участниците в 62-та колоездачна обиколка на България  прекоси-

ха община Стралджа. Около 15 ч. на 13 септември 106-те бегачи от 
19 отбора  преминаха по главния път от Стара Загора за  Бургас. В 
отсечката Петолъчката- Лозенец за безпроблемното преминаване на 
колоездачите се погрижиха полицаите от РУ ”Полиция” Стралджа. 
На следващия ден  в  VІІ етап на обиколката, който бе и най-дълъг, 
общо 217 км. ,  спортистите натиснаха педалите  за втори път през 
община Стралджа, но в обратна посока. Маршрутът, който  следваха 
беше  Бургас- Петолъчката- Котел – Търговище -Шумен.

Â Îáùèíà Ñòðàëäæà 

Íîâè îòëè÷èÿ çà ôîëêëîðíè ñúñòàâè
Успешно участие в 14- я Меж-

дународен фолклорен фестивал 
– Раднево отчетоха самодейци-
те от Зимница и Поляна. Като 
първа изява на сцената за новия 
творчески сезон ансамбъл „Зла-
тен клас” Зимница представи в 
Раднево  танците „На кърпи” , 
„Сватба” и „Сватбари” по хорео-
графия на Тончо Тончев. Сърца-
тото изпълнение на танцьорите 
под ръководството на Атанас 
Рекалов привлече вниманието на 
публиката. Журито присъди пър-
ва награда в категория „танцови 
групи”. Читалище”Възраждане” 
обогати колекцията си с нови две 
грамоти и плакет. Ентусиазирани 
от постигнатия успех зимничани 
активно се подготвят за предсто-
ящото честване 200-годишнината 
от създаване на селото.

Първо място в своята група 
спечели и групата за автентичен 
фолклор и обичаи при читалище 
„Христо Ботев” Поляна.Участни-
ците от 4 до 74 години  под ръко-
водството на Златка Дженкова на 
фестивала в Раднево  изпълниха 
„Булчински открив” и „Касап-
ската”, за което получиха плакет, 
грамота и парична награда.


