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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. 6)   5. 3. 2015 ã. 

3 ìàðò  Íàöèîíàëåí ïðàçíèê íà Áúëãàðèÿ

Äåí  íà ñáúäíàòè ìå÷òèÄåí  íà ñáúäíàòè ìå÷òè
Â Ñòðàëäæà
С  възрожденски песни и под-

насяне на венци пред паметници-
те на загиналите за свободата на 
България стралджанци започна  
тържеството в Стралджа. Жители 
и гости на общинския център из-
разиха своята почит към героите , 
участници в Руско-турската осво-
бодителна война, дали живота си 
за свободата на България. Мирно 
пред химна „Мила Родино!” ос-
танаха възрастни и деца  докато 
знаменосци издигаха знамената 
на България, на общината и на  
ЕС. „Ако добре познаваме исто-
рията, ако имаме търпението и 
желанието  да четем исторически 
документи, да вникваме в съби-
тията, ще знаем кои сме, от къде 
идваме, кои да бъдат идолите 
ни. И ще сме силни и горди!” , 
изрази всеобщите мисли кмета 
на общината Митко Андонов, 
който в своето поздравително 
слово  обърна внимание върху  
събитията през  1877-1878г. ко-
гато опълченци и руски войни 
рамо до рамо тръгнаха в своя 
щурм за свободата на България. 
Припомни силни Ботеви слова, 
произнесе завета на Левски и 
призова: „Да осъзнаем какво 
притежаваме и как да живеем и 
работим, да дадем своя принос за 
развитието на нашата България, 
такава каквато я искаме за себе 
си и за децата си!”

За тържествения ден своя при-
нос дадоха и децата на Стралджа. 
Ученици от СОУ ”П.Яворов”  

рецитираха  стихове за Трети 
март, народна песен изпълни 5-го-
дишния любимец на стралджанци 
Никола Йорджев- възпитаник 
на ЦДГ”Здравец”, 6-годишната 
Габриела Митева от ЦДГ”М.
Рубенова” възторжено рецити-
ра стихотворението на Матей 
Шопкин „ Април 1876”, група за 
възрожденски песни при общин-
ското училище изпълни „Тих бял 
Дунав” и „Високи сини планини” 
като предизвика голяма част от 
публиката да се присъединят.

Като поклон към приноса на 
стралджанци в освобождение-
то  официалните лица, водени 
от кмета на общината Митко 
Андонов, поднесоха венец на 
признателност и на паметника на 
Панайот Хитов в подножието на 
Стара планина.

Приветственото слово на кмета 
на община Стралджа Митко Ан-
донов е поместено на стр.2

 Â Çèìíèöà
Денят на Освобождението 

– Трети март бе тържествено 
отбелязан и в Зимница. Пред 
паметника на героите в центъ-
ра на селото   поздравителни 
слова произнесоха кмета на 
общината Митко Андонов и 
местния дарител и уважаван 
родолюбец Стоян Проданов. 
Деца и възрастни- самодейци 
към читалище „Възраждане”, 
представиха рецитал „Трети 
март”. Отец Борис отслужи 
панахида за загиналите за Осво-
бождението на България. Пред 
паметника  зимничани подне-
соха венци на признателност и 
почит към героите.

На 7 март в Стралджа 
ще се проведе традицион-
ният Общински кукерски 
празник. В него ще вземат 
участие кукерски групи от 
града, селата на общината 
и съседни общини. Орга-
низаторите Община Страл-
джа и читалище „Просвета 
1892” планират дефилето 
на групите да започне в 
10 ч. от читалището към 

Â êëóá "Íàäåæäà”- 
Ñòðàëäæà

Îùå åäèí 
äàìñêè ïðàçíèê
Управителният съвет на 

клуб „Надежда” при ДСЖ – 
Стралджа организира поредния 
дамски празник с посвещение 
на 8 март. Той ще се проведе на 
6 март от 19,30 ч. в ресторант 
"Хемус”. Всички желаещи да се 
веселят, да бъдат част от една 
вечер на красотата, усмивките и 
настроението, са добре дошли!

Îáùèíñêè êóêåðñêè ïðàçíèê, Ñòðàëäæà 2015

Ðåâíèâî ïîääúðæàíà òðàäèöèÿ

центъра, откриването ще стане  в 10,30 ч. 
на площада когато кметът Митко Андонов 
ще произнесе своето поздравително сло-
во. След това е ред за представяне на всяка 
група. Жури ще разпредели наградите, 
които осигурява общината. Предвидени 
са  по три първи, втори и трети места в 
двете възрастови групи – до 14 г. и над 
14 г., Специална награда и  награда на 
Кмета на Общината.



25 март 2015 г. ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Ïîãðåáàëíà àãåíöèÿ 
„Ðàé” 

Стралджа
организира всички дейности при едно погребение

Ние ще  помогнем да се справите!

ТЕЛ. 0884554761 ИЛИ 0889198988

ТЕЛ. 0895062528 ИЛИ  0886878243

ÈÇÏÚËÍßÂÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ ÓÑËÓÃÈ
- смяна на покриви, зидария, кофраж
-  всички видове строителни дейности. 

ИЗГОДНО!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 
 ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
И  тази го-

дина  утрото 
на Трети март 
е  п о  с в о ем у 
красиво ,  спо-
койно и добро. 
За нас, които 
имаме късмета 
да живеем във 
време на свобо-
да, демокрация 
и възможност 
за личен избор. 
Преди  137 годи-
ни нашите пред-
ци не можеха и 
да мечтаят за такъв живот. И водеха своята борба, за да 
постигнат справедливост. Там, между страниците на ис-
торията останаха имената на Ботев и Левски, на Раковски, 
Волов и Бенковски, на още безброй свидни синове и дъщери, 
които подариха живота си, за  свободата на родината. Това 
не са само думи. Ако добре познаваме историята, ако имаме 
търпението и желанието да четем исторически документи, 
да вникваме в събитията, ще знаем кои сме, от къде идваме, 
кои да бъдат идолите ни. И ще сме силни и горди.
На Трети март е редно да говорим за българските герои, 

за свободата на България, за чувствата, които ни изгарят. 
На Трети март трябва да осъзнаем, че празнуваме мина-
лото си, което роди настоящето ни.   Да, празник е! Ден, в 
който още чуваме топовния гръм на битките край Шипка, 
Шейново и Стара Загора, виждаме телата на загиналите, 
устрема в очите на опълченци и руски войски, тръгнали на 
щурм за свобода. Мълвим стиховете на дядо Вазов от които 
потреперваме, а сетивата ни изтъняват до болка…Нека си 
припомним онези времена. Руско-турската освободителна 
война 1877-78г. завърши със славна победа, българският 
народ отхвърли веригите на петвековно робство. Това е 
причината до днес да определяме тази война като свещена, 
освободителна. И от векове, за векове пазим в душата си 
чувството на обич и привързаност към братска Русия. Не 
може да забравим всенародното руско обществено движение 
с участието на селяни, работници, писатели, дипломати, 
дворяни…И като последица Царят- освободител обявява 
войната. От там нататък са примерите на безграничен 
героизъм. Няма как днес да не повторим разтърсващото 
стихотворение  на Вазов с обръщението „О, Шипка!”, няма 
как да не си спомним за святото и легендарно Самарско 
знаме, няма как да не си представим внушителния силует 
на паметника Шипка, построен в памет на руските, укра-
инските, румънските, финландските, молдовските войници 
и офицери и български опълченци воювали рамо до рамо, 
загивали със смъртта на героите. Нека не забравяме тази 
история! Нека бъдем българи!

137 години от оня 3 март на 1878-ма  когато  се роди  
нова и свободна България! Всеки от загиналите би искал да 
доживее до тази дата, да види слънцето, да вдиша свобод-
ния въздух и да направи своите планове за новия живот. Не 
бихме могли да изредим имената на всички, които оставиха 
костите си  след грандиозните битки. Но можем да припом-
ним думите на Ботев който ни завеща: „Само онзи, който 
е свободен, само той може да се нарече човек в истинския 
смисъл на думата, а който умре за свободата, той не умира 
само за своето Отечество, а са всичкия свят”. Можем да 
припомним и думите на Апостола: „Днешният век е век на 
Свободата и равноправността на всички народности!”
Да помислим върху тези слова! Да осъзнаем  какво прите-

жаваме и как да живеем и работим! Да дадем своя принос за  
развитието на нашата България, такава каквато я искаме 
за себе си и за децата ни.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!
ДА ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРИЯ! 
МИТКО АНДОНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Ñðåùà-ðàçãîâîð „ Èñòîðèÿ Ñòðàëäæà BG”

Ïîòîìúê íàø, ïîìíè!
 „Ние сме народ с огромна 

жажда за свобода! Наследни-
ци на една велика, героична 
история! Ние сме  тези, които 
помнят и пазят миналото!” 
Със силни , вълнуващи слова 
Цветелина Тончева, педагог от 
ОУ ”Св.св.Кирил и Методий” 
Стралджа  откри  първата  
среща-разговор  с формат „ 
История Стралджа BG” на тема 
„ Българското опълчение и не-
говото участие в Руско-турската 
освободителна война”.  Прозву-
чаха най-силните стихове за 3 
март, последва презентация по 
темата,подготвена от екип на 
ОУ”Св.св.Кирил и Методий” 
Стралджа,  след което гости-
те Митко Андонов, кмет на 
общината, Атанаска Кабакова, 
председател на ОбС, Иван Ива-
нов, зам.кмет, Галя Райнова, 
зам.директор СОУ”П.Яворов”, 
и публиката, сред която бяха 
учители и ученици от най-
голямото общинско училище, 
културни дейци, общественици, 
научиха интересни факти от 
историята. Вълнуващо прозву-

ча разказът на Таня Вълчева, 
историк-педагог, за Самарското 
знаме, превърнало се в светиня 
за българи и руси. Не по-мал-
ко любопитни факти поднесе 
Снежана Вълкова, директор на 
Исторически музей в Стралджа, 
за знамената по време на Руско-
турската освободителна война. 
С темата за оръжието на бъл-
гарските опълченци привлече 
вниманието  Тодор Атанасов, 
историк-педагог. Неговият млад 
колега Койчо Койчев,  пожела 

да остане прав докато  разказва  
за легендарните подвизи на оп-
ълченците , за военната страте-
гия на пълководците, за високия 
боен дух и непоколебимата 
вяра, че войната ще приключи 
с победа за българския изстра-
дал народ. Организаторите на 
срещата община Стралджа и 
Исторически музей  избраха 
като  интересен преход  по те-
мата за приносът на Стралджа 
за Освобождението на България 
да прозвучи обичаната народна 

песен за Алтънлъ Стоян вой-
вода в изпълнение на Вълкана 
Стоянова.  Добрина Берова, 
автор на книгата за историята 
на града, разказа за най-важни-
те моменти от историята на 
Стралджа, припомни датата 8 
януари 1878г. когато   Панайот 
Хитов и четата му бележат 
освобождението на селището. 
Не беше подминат и факта, че в 
Стралджа е живял опълченецът 
Захария Господинов.

На финала на срещата Кольо 
Пехливанов, гл.експерт „Култу-
ра”, рецитира стихотворението 
„Опълченците на Шипка”. Ва-
зовският патос зарази присъст-
ващите, които благодариха на 
талантливия артист с ръкопляс-
кания. „Тази среща е доказател-
ството, че ние, българите, ние, 
стралджанци, познаваме своята 
история, гордеем се с нея, тя 
ни дава самочувствието от 
което се нуждаем!”, каза кметът 
Митко Андонов , благодари на 
организаторите и участниците с 
призива: „Нека бъдем достойни 
наследници на дедите!”  

Èíòåðåñíà è ïîëåçíà ñðåùà

В  изпълнение   дейностите  по  Националната 
програма”Работата на полицията в училище”  в  ОУ”Св.
Св.Кирил  и Методий”, с.Зимница  се  проведе  беседа  
в  часа  на  класа  на  тема: „Противообществените 
прояви – отговорност и наказания”.  Умелото  участие 
на  Георги  Петров, доскоро  инспектор   ДПС , а сега 
секретар на МКБППМН,  привлече   вниманието  на  
учениците  от  7  клас по темата, която безспорно ги 
вълнува.  Г-н Петров не само достъпно и интересно 
поднесе информация, която интересува децата, но из-
ползва  примери  от  своята  практика  по превенция на 
насилието. Това предизвика активността на учениците, 
които    задаваха въпроси  как и защо се ражда детската 
агресия , кога един малолетен може да бъде насочен 
към СПИ, след какви детски прояви може да се стигне 
до глоби за родителите… Разговорът се разшири и с 
обсъждане на това какви форми може да се прилагат 
в училище за подобряване взаимоотношенията учи-
тели - ученици, какво е значението на семейството за 
доброто възпитание на децата и недопускане на агресия 
в поведението и др.

    На финала децата пожелаха този вид срещи да 
продължават, за да могат да получат отговор на всич-
ките си въпроси, свързани с поведението в училище и 
извън него.

С препоръка за бдител-
ност, отговорност и адекват-
ни реакции към всички от 
които зависи недопускане 
разпространение на опасния 
птичи грип на територията 
на община Стралджа  започ-
на извънредното заседание 
на Общинската епизоотична 
комисия. Иван Георгиев, зам.
кмет и председател на коми-
сията, припомни заповедта 
на директора на Агенцията за 
безопасност на храните и ре-
шението на Областната епизо-
отична комисия, насочи вни-
манието  към това, че община 
Стралджа граничи с района, в 
който бе открито заболяване-
то, след което подчерта , че 
на този етап в общината няма 
поводи за тревожност. Имай-
ки предвид добрия опит от 
2005г. когато за първи път се 
наложи да се вземат спешни 
ограничителни мерки за не-
допускане разпространението 
на инфлуенца по птиците, 
г-н Георгиев точно опреде-
ли  какви трябва да бъдат 
предприетите превантивни 
мерки и сега. Разпоредено е 
вече на пазара в Стралджа 
да не се допуска търговия с 
домашни птици и животни. 
Собствениците на птицевъдни 
ферми и домашни птици да 
осигурят отглеждането им 
в затворени пространства, 

да се следи заболеваемостта 
и ветеринарните власти да 
се информират своевремен-
но при констатирани случаи 
на смъртност сред птиците. 
Кметове и км.наместници 
имат грижата да не допускат 
нерегламентирана търговия 
с животни и птици в района 
на селата, да предупредят 
стопаните за отглеждане на 
домашните птици в дворовете 
без да ги пускат свободно, 
РУ”Полиция” да оказва съ-
действие и контрол по тър-
говията с животни и птици, 
да се реагира   адекватно при 
сигнали  за заболеваемост по 
птиците. Членовете на ЛРД 
при ловни излети да бъдат 
особено бдителни и да сигна-
лизират при открити умрели 
диви птици.

Д-р Вълчо Вълчев  шеф на 
ветеринарна клиника Страл-
джа,  който има защитена 
презентация за птичия грип,  
запозна присъстващите с 
признаците на заболяването 
и наблегна на това, че опас-
ността не е за подценяване.  
„Заболяването е много зараз-
но. Лесно мутира от птичи в 
свински грип, заразяването 
става с контакт – много лес-
но и бързо”, подчерта той и 
препоръча : „По-добре недей-
ствителни сигнали отколкото 
подценяване на проблема!” 

Èíôëóåíöà „êðàäå” êîêîøå ùàñòèå
Своите сигнали гражданите 
могат да съобщават на тел. 
0886811733. С благодарност 
към местните стопани, кои-
то проявяват загриженост 
и помагат за ограничаване  
разпространението на птичия 
грип, членовете на комисията 
изразиха увереността си, че 
и този път общината ще се 
справи с проблема и няма 
да допусне пробив на забо-
ляването. 

    На заседанието беше 
обсъден и въпроса за пред-
стоящата ваксинация за син 
език.  Не беше подминат и 
проблема с безстопанствените 
кучета.  Г-н Георгиев запозна 
присъстващите с изпълнение-
то на проекта за изграждане 
на събирателен пункт за жи-
вотински отпадъци в Страл-
джа, който ще обслужва цяла 
Югоизточна България. 

Надя ЖЕЧЕВА
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- В началото на избо-
ра Ви за председател на 
ОбС Стралджа обяви-
хте, че основната цел, 
която ще следва ОбС е 
работа за доброто на об-
щината. Днес, в края на 
мандата, можете ли да 
твърдите, че тази цел е 
постигната или има за 
какво да съжалявате?

- Да, това е основната и 
водеща цел в работата на 
ОбС – Стралджа и моята 
като председател. Мога 
да твърдя, че със своите 
решения  ОбС Страл-
джа осигури ефективна 
и нормална работа  по 
изпълнение    Програма-
та на кмета на общината 
Митко Андонов, на рабо-
тата на общинска адми-
нистрация. Факт са свое-
временното приемане на 
бюджета на общината за 
всяка календарна година, 
актуализацията на наред-
би на общината, приемане 
на основния програмен 
документ за следващия 
планов период Общински 
план за развитие  2014-
2020г., стратегии, програ-
ми, отразяващи европей-
ски политики за развитие 
на местната  общност, 
осигуряване приходната 
част на бюджета чрез 
приемане Годишна про-
грама за управление на 
общинската собственост. 
Своевременното вземане 
на решения за канди-
датстване по проекти, за 
изпълнение на проекти са 
в основата  на успешното 
изпълнение на други ва-
жни за общината задачи 
– ползване на банкови 
кредити, предоставяне 
на безлихвени заеми, по-
емане на краткосрочни и 
дългосрочни заеми. От 
изключителна важност е 
осигуряване контрол по 
изпълнение на бюджета, 
актуализацията му както и 
изпълнение на всяко взето 
решение. А що се отнася 
до  това дали има за какво 
да съжалявам – винаги 
има възможност за  над-
граждане, за по-голяма 
пълнота на приеманите 
документи, за по-голяма 
инициатива от страна на 

нас, общинските съвет-
ници!

- Какво все пак успя 
да свърши ОбС за тези 
четири години?

- Въпросът дава въз-
можност за доста ши-
рок отговор. Защото на 
практика ОбС Стралджа  
реализира системно, по-
следователно и ритмично 
своята дейност с приема-
нето на годишни планове 
за мандат 2011-2015г., 
които остават отворени 
за допълнения и обога-
тяване. През периода са 
проведени  41 заседания 
на ОбС, т.е. не по-малко 
от едно на месец. Засе-
данията на постоянните 
комисии са 168. Взети са 
534 решения. Няма прова-
лени заседания на ОбС и 
на постоянните комисии. 
Общинските съветници 
проявяват отговорност по 
отношение на присъствие 
на заседанията. Може би 
не удовлетворява актив-
ността ни по отношение 
на индивидуалните срещи 
с гражданите, организи-
ране на приемни, участие 
в обществени обсъждания 
и обучения. В тази посока 
трябва да се помисли през 
новия мандат.

- Любопитно е като 
педагог и като матема-
тик каква е оценката 
Ви за работата на ОбС?

- Трудно е да се само-
оценяваш, особено пък 
аз, която в целия си про-
фесионален път съм била 
взискателна , критична и 
максималист по отноше-
ние на постигнатия ре-
зултат. Затова бих казала 
, че „добър” е заслужена 
оценка,  „много добър” е 
постижима!

- Имаше ли време то-
гава за слаби оценки в 
ОбС или поне за минуси?

- За слаби оценки – не, 
но за минуси – да! Ще 
повторя отново недоста-
тъчната активност на об-
щинските съветници при 
обсъждане на внасяните 
материали в заседанията 

на ОбС. Можеше заседа-
нията да бъдат по-богати, 
многоцветни и интересни, 
с повече идеи за обсъжда-
не, с повече предложения! 
При все , че този ОбС има 
капацитет,  в него участ-
ват най-голям процент 
хора с висше образование, 
висока квалификация и 
опит.

- Винаги себе си ли 
бяхте или се случваше 
да играете роля?

- Като един от съвет-
ниците в ОбС опреде-
лено бях себе си, но по 
отношение на длъжността 
„председател на ОбС” се 
налагаше да играя опре-
делена роля. Много пъти 
бях възприемана като 
„директор”. Но не съм 
виновна, че 9 от общин-
ските съветници са бивши 
мои ученици, които съм 
учила, на които съм била 
директор и не могат да се 
освободят от въздействи-
ето ми като такава. Няма 
да  прозвучи нескромно 
ако кажа, че в тази роля 
съм била успешна, но 
пък и длъжността „пред-
седател” го изисква - да 
приложиш организацион-
ния опит, който имаш, 
управленски умения, да 
овладееш екипа, да ориен-
тираш към избор на най-
правилното решение…  
И съвсем математически 
извод: всяко вземане на 
решение е решаване  на 
едно уравнение с едно 
неизвестно, но зависещо 
от 17 параметъра. 

- Кой проблем според 
Вас все пак остана не-
решен?

- С отговора на този 
въпрос съм повече от ка-
тегорична. Въпреки всич-
ки усилия  недостатъчни 
се оказват реализираните  
политики за преодоляване 
безработицата в община-
та. Да,  както вече казах, 
много е направено, но 
липсва желаната устой-
чивост. Програмите за 
заетост решават проблема 
за определен период от 
време за жалост. Както за 
ОбС, така и за общинско-

Ïðèêëþ÷âàìå åäèí ïîëçîòâîðåí ìàíäàò ñ 
íàä 500 ðåøåíèÿ çà äîáðîòî íà îáùèíàòà

Àòàíàñêà Êàáàêîâà, ïðåäñåäàòåë íà ÎáÑ – Ñòðàëäæà

Âñÿêî ðåøåíèå íà îáñ – Âñÿêî ðåøåíèå íà îáñ – 
óðàâíåíèå ñ íåèçâåñòíîóðàâíåíèå ñ íåèçâåñòíî

то ръководство е ясно, че 
решаването на проблема  
не е по силите на мест-
ната власт. Държавната 
политика в тази посока не 
е достатъчно ефективна, 
нужна е промяна, за да 
се постига устойчивост. 
За никой не е тайна, че 
за община Стралджа из-
ключително голям е броят 
на младите безработни 
хора без завършено ос-
новно образование, без 
квалификация. Необхо-
дима е дейност в сферата 
на създаване на публично 
частни партньорства, на 
социални предприятия за 
придобиване на образо-
вание  и квалификация, 
за трайно ангажиране  в 
земеделието и по-точно 
в зеленчукопроизводство-
то. Работата в лозарството 
и овощарството в оп-
ределена степен е най-
перспективна за трайно 
безработните. Необходи-
ма е ангажираността на 
местния бизнес. Много 
скоро земеделските про-
изводители, кооперации-
те, заетите с овощарство, 
лозарство ще почувстват 
остра нужда от механиза-
тори, монтьори, шофьори 
и други квалифицирани 
работници. Това е една 
ниша, която трябва да 
се разработи. И точно в 
тези области  могат да се 
осигурят не малко работ-
ни места в такива райони 
като Стралджа.

- Как трябва да ра-
боти един ОбС , за да е 
успешен?

- За да е успешен един 
ОбС е много важно как е 
конструиран. Идеалният 
вариант е наличие на 
парламентарно предста-
вени политически сили, 
които да осигуряват кон-
сенсусни , единодушни 
решения в името на об-
щото благо. В Стралджа 
през този мандат ОбС 
имаше своето равновесие 
и добра обстановка за 
вземане на решенията. 
Което всъщност се оказа 
и формулата за  успеха.

- Притесняваха ли Ви 
все пак политическите 
противоречия в ОбС?

- Определено не! Със-
тавът на този ОбС осигу-

ри добри условия за една 
сравнително спокойна 
работа. Болшинството 
от съветниците са от 
една политическа сила.  
Те поемаха главната от-
говорност за вземане на 
решенията. Да, съвсем 
нормално беше опози-
цията да бъде с проти-
воположно мнение,но  в 
ОбС имаше атмосфера за 
изслушване на разнород-
ни мнения, предложения. 
За да се стигне все пак 
до най-правилните ре-
шения.

- Защо, според Вас, 
не успяхте да убедите 
съветниците да дават 
обяснение на отрица-
телния вот? 

- Обяснението на от-
рицателния вот е отго-
ворност. Това изисква да 
подкрепиш гласуването 
„против” с конкретни 
аргументи. А когато гла-
суваш „против” само 
защото си представител 
на опозицията и искаш 
да покажеш, че в ОбС 
има опозиция, е наистина 
трудно да изразиш лично 
мнение! Разбирам ги, но 
все пак не оправдавам 
мълчанието! Заради оч-
акването от страна на 
обществото.

- Винаги твърдите, 
че съвместната рабо-
та на ОбС и общинска 
администрация е на 
ниво. Това улеснява или 
,може би, разглезва съ-
ветниците?

- Да, до днес аз съм 
повече от категорична 
– съвместната работа на 
ОбС и общинска адми-
нистрация е екипна, по-
лезна и постоянна.Благо-
даря на цялото общинско 
ръководство, лично на 
кмета Митко Андонов и 
всички от неговия екип, 
които помагаха за акурат-
ната подготовка на всяко 
от нашите заседания. 
Ето защо работата ни 
се определя като висо-
коефективна! Матери-
алите винаги са внасяни 
навреме, аргументирано 
подготвени с ясен обхват 
на проблематиката, зако-
ново обосновани. Всичко 
това много подпомагаше 
вземането на решенията. 

Положителен факт е, че 
ОбС няма върнати реше-
ния. Този комфорт, раз-
бира се, влияе на актив-
ността на съветниците. 
Но пък винаги сме били 
сигурни, че предложе-
ните докладни записки 
са издържани във всяко 
едно отношение. Благо-
даря от името на колеги-
те! Реалните постижения 
на ОбС са естествен ре-
зултат от едно ефективно 
управление на общината 
от кмета Митко Андонов. 
Един управленец, който 
до болка познава про-
блемите на всяко селище, 
има визия за реализация 
на една мащабна про-
грама, подплътена от 
конкретна дейност и про-
екти, човек, който умело 
комуникира с представи-
телите на висшестоящите 
институции, промоцира 
общината и съдейства за 
отношение, подпомагане, 
съдействие. Всичко това 
се  оценява, превърна се 
в стимул за сериозна и 
отговорна работа и  на 
общинските съветници. 
Гледаме в една посока, 
мислим  и работим заед-
но, затова и резултатите 
са налице. 

-  Каква е цената на 
това да оглавявате ОбС?

- Постигането на кон-
структивност, разбиране, 
споделянето на отговор-
ностите в името за по-
добър живот на хората 
в общината е било и е 
водещо в моята работа. 
Цената няма значение! 
За отделеното време на 
работа в ОбС като предсе-
дател, за трудностите по 
решаване на проблемите 
поглеждам от позицията 
на отговорност, законосъ-
образност и задължение! 
Това е!

- Прогнозата Ви за 
следващите избори?

- Очаквам проява на 
здрав разум от страна 
на избирателите, реална 
оценка на свършеното 
през изтичащия мандат 
и верен избор на точната 
и ефективна управленска 
програма за общината. 
Оптимист съм! 
Интервюто  взе Надя 

ЖЕЧЕВА
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Ловно-рибарско сдружение 
„Стралджа” достави  от Кекли-
чево ловно стопанство”Сините 
камъни” Сливен партида от 
240 бр.яребички. Младите 
птици, които са на 270 дни,  
ще бъдат разселени от ловни-
те дружинки на Стралджа- І, 
Зимница, Лозенец, Палаузово, 
Воденичане, Недялско, Лю-
лин. Така във всяко от земли-

щата пернатите ще обогатят 
природата. Преди седмица 
дружеството в Стралджа за-
купи и 150 фазани, които се 
разселват в ловните полета на  
Иречеково, Правдино, Първе-
нец, Лозенец, Войника, Каме-
нец. Според Ганчо Димитров, 
секретар на ЛРС”Стралджа”, 
времето на доставката  не е из-
брано случайно. Най-подходя-

щият момент за разселване на 
пернатите  е пролетта, когато 
се адаптират без затруднения. 
Миналата година попълнени-
ята бяха и с кеклик, но сега 
предпочитанията са към яре-
бица и фазан. 

Кампанията по разсел-
ването на пернатите е в из-
пълнение на Националната 
програма за устойчиво раз-

витие на дивечовите запаси в 
системата на НЛРС „СЛРБ” 
чрез разселване на дивеч”. 
Ловците от община Стралджа  
всяка година се обединяват 
около идеята за обогатяване 
на природата, предварително 
подават заявката за закупуване 
на млади птици като средства-
та се осигуряват от ловните 
дружинки. 

ßðåáèöè è ôàçàíè 
ðàçñåëâàò â ñòðàëäæàíñêî

Ïúðâà ñðåùà ñúñ çâåçäèòå

Децата от ЦДГ ”Мати Рубенова” Стралджа  участваха 
в своето първо пътешествие към звездите. Благодарение 
усилията на учителския колектив под ръководството на 
директора Денка Йорданова ,  активната подкрепа от 
страна на родителите и осигуряване на транспорт от 
общината  малчуганите имаха възможност да посетят  
планетариума в Ямбол и да видят звездите отблизо. 
Посещението е за затвърждаване на знанията  по изуча-
ваната тема  за  космоса  в „Природен свят”  и желанието 
да  открият една любопитна страница, която ще могат 
да четат цял живот.  Подготвени предварително  за 
това какво да очакват  децата от подготвителната група  
тръгнаха с огромно желание и радост. Обстановката в 
планетариума, сърдечното посрещане, интересния раз-
каз, първия поглед в телескопа  впечатли малките, които 
не искаха да си тръгват. След поканата да се претеглят 
на специалната теглилка за мнозина беше впечатляваща 
разликата в теглото им  на Земята и на Луната.

С това изненадите за малките не свършват.  След 
Първо мартенския празник, в който  ще  пеят и танцуват 
за Баба Марта и Пролетта, децата  ще подготвят  своето 
красиво тържество с посвещение на майката. „Ще има 
изненади!”, тайнствено обещават те.

Ïðàçíèê íà òîëåðàíòíîñòòà

Ученици и учители от ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” 
Зимница се включиха в отбелязване   Денят на розовата 
фланелка. Своеобразният розов празник на толерант-
ността премина под надслов „ Не на тормоза, не на 
агресията в училище!” Всички спазиха условието да се 
явят на училище  в розово и да носят на ревера розово 
сърце, розова лентичка или друг отличителен знак за 
съпричастност с инициативата. Денят се превърна в 
незабравим с песните, стиховете за толерантността, за 
обичта, любовта, приятелството и доверието. Розови 
балони полетяха в небето, детски весел смях  звуча, а 
обещанието всеки ден да бъдем по-търпеливи, по-добри, 
по-обичащи стопли  деца и възрастни.

Â Öåíòúð çà îáùåñòâåíà ïîäêðåïà Ñòðàëäæà

Äåí íà ìàðòåíè÷êàòà

В навечерието на празника Първи март децата от Цен-
търа за обществена подкрепа в Стралджа  откликнаха 
на поканата на Марияна Пенева, психолог и Николай 
Николов, социален работник, да изработят мартенички. 
Преди това малките научиха легендата за мартеничката, 
пяха песни и рецитираха стихотворения за Баба Марта. 
Изненадващо в празника пожелаха да се включат и 
няколко майки , които предадоха опита  и сръчността 
си на децата. Част от подготвените мартенички децата 
изпратиха на свои близки, на учителите, съучениците си 
с пожелание да са здрави през годината и да се радват на 
успехи. Символите на пролетта достигнаха и до кмета 
на общината Митко Андонов, директори на училища и 
социални заведения, общественици. 

Децата  бяха щастливи и от това, че  с подготвените 
мартенички и пролетни  рисунки украсиха и табло в 
центъра.

Млад еколог от СОУ ”П. Яворов” 
със свое вложение

Васил Пламенов е в пети клас 
на СОУ ”П.Яворов” в Стралджа. 
Заедно със своята преподавателка 
по история Таня Вълчева момчето  
успя да спечели  3 млн.лв. и веднага 
заяви, че ще ги вложи за опазване на 
чиста природа. Не , това не е шега! 
Парите са спечелени съвсем честно, 
но … в състезанието „Как да стана 
милионер?” организирано  от Лиляна 
Стойчева , преподавател по Информа-
ционни технологии.   Провокирани да 
правят пари учениците    се включиха 
в играта първо отборно, за да се 

излъчат най-добрите индивидуални 
„играчи”. Така двамата братовчеди  
Ивайло Вълков и Васил Пламенов 
застанаха един срещу друг и играха 
много достойно. Все пак Васко стиг-
на до финала и доказа, че е човек, 
който има бърза  и комбинативна 
мисъл, умее добре да си прави смет-
ката и от парите да възпроизвежда 
пари. Младият кандидат-бизнесмен 
заслужено спечели  овациите на 
съучениците   и на преподавателите, 
които са сигурни, че   и в живота мом-
чето ще прилага успешно правилата 
на играта , ще печели честно пари и 
ще ги влага в полезни каузи.  

3 ìèëèîíà çà ÷èñòà ïðèðîäà

На своето поредно за-
седание МКБППМН в 
Стралджа разгледа  три 
възпитателни дела. Всяко 
от тях засегна по една 
детска съдба. С опит да 
помогне за избор на пра-
вилния път в живота. 
Георги Петров, секретар 
на комисията, Вален-
тина Вълкова-Иванова, 
юрист, Недялка Димитро-
ва, гл.експерт „Образова-
ние”, Желязка Тончева, 
обществен възпитател, 
Йовка  Ангелова,  от-
дел „Закрила на дете-
то”,  Снежина Златева, 
педагогически съветник в 
СОУ”П.Яворов”, членове 
на комисията,  бяха не 
само строги, но и спра-
ведливи в решенията си. 
Преди това  всяко от 
децата беше изслушано 

спокойно, с даване на 
конкретни съвети, роди-
телите или настойниците 
имаха възможност да спо-
делят мнение по случая, 
да потърсят помощ за 
възпитанието на непъл-
нолетните.

В.Н. е на 15г. от Ло-
зенец. Не посещава учи-
лище. Родителите й са 
разведени, грижата за нея 
и за другите две сестри 
поел дядото, който се 
яви  в комисията с кате-
горичното уверение, че 
момичето ще посещава 
училище. Възрастният 
човек споделя колко мно-
го иска децата да влязат 
в живота грамотни , с 
образование. И очаква 
подкрепата на местната 
комисия.

Âúçïèòàòåëíè äåëà êîðèãèðàò äåòñêî ïîâåäåíèå
М.А. е от Стралджа, 

на 16 г. Преписка на Ра-
йонна  прокуратура сочи, 
че момчето извършило 
кражба на меден провод-
ник на обща стойност 60 
лв. „Без да искам взех! 
Няма хляб, лельо, няма 
манджа, няма работа…”, 
откровен е той, тъжен , 
засрамен и уплашен. Не 
знае на колко години е 
и се чуди защо го питат 
за нещо, което не му е 
необходимо. Има братя и 
сестри, но не ги знае кол-
ко са. Ходил на училище 
само за закуската, оста-
нал неграмотен. Майката 
признава, че децата й са 
общо 11, тя е на 54 г. , но 
изглежда като старица. От 
три месеца вече е и вдови-
ца, убили мъжът й. Сега 
тя е и за мъж , и за жена. 
„Залъгвала ” домочадието 
с храна от детските. Това 
през зимата. „Лятото бя-
гам на черешите, на лука 
и тъй се раним. Аз краж-
бата много я мразя!” И 
обещава по-здраво да дър-
жи родителските юзди. 
Тормози се, че  дъщерята 
преди време крала пари 
и за да ги върне майката 
„залагала на лихвар”. В 
комисията знаят всичко 
за семейството. Познават 
детето и решението е ка-
тегорично. М.А. е с пре-
дупреждение да внимава. 
Поставен  е под възпита-
телски контрол на майка-
та, която, за да не стигне 
до акт, ще трябва да го 

държи изкъсо. „Няма по-
вече да пипам! Ще работя,  
няма да крада!” обещава 
момчето.

И другите две дела са 
аналогични. Още едно 
15-годишно момче ще 
почувства грижа и внима-
ние. Избрало да не посе-
щава училище, да живее 
при леля си далеч от дома. 
Майката е предупредена и  
ще се наложи детето да се 
прибере при родителите 
си, да посещава училище 
и да внимава за поведе-
нието си. 
Р.Р. от Недялско за вто-

ри път не се явява пред 
комисията. Макар, че 
трябваше принудително 
да бъде доведена. В био-
графията си вече е запи-
сала кражба на телефон. 
МКБППМН няма да зад-
гърби случая. Момичето, 
което е на 16г. , ще трябва 
да  осъзнае грешката и да 
избере правилния път.

 „Всяка детска съдба 
заслужава внимание. Ако 
днес пропуснем случая, 
утре  изведнъж се оказва, 
че има втори, трети …
докато станем свидетели 
как се ражда един прес-
тъпник. Ролята на МК-
БППМН е много сериозна 
и отговорна. Ако е навре-
менна  това се оценява от 
децата и от родителите.”, 
счита Георги Петров, се-
кретар на комисията, с 
натрупан опит и като ин-
спектор ДПС.
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Çà Àïîñòîëà â êëóá „Äúëãîëåòèå”- Ñòðàëäæà

Ëåâñêè  æèâåå Ëåâñêè  æèâåå 
â íàøàòà ïàìåò!â íàøàòà ïàìåò!
Голяма част от тези   хора 

отдавна са надхвърлили 80-
те. Но до един съхраняват 
една завидна енергия и 
памет, която услужливо им 
„подава” любимите стихо-
творения, за да поддържат 
жив българския дух, да 
предават историята, такава 
каквато са я научили от де-
дите си и от великолепните 
си учители.

142-та годишнина от 
обесването на Васил Лев-
ски стана повод за едно 
трогателно събитие в клуб 
„Дълголетие” – Стралджа. 

Леденият февруарски ден 
не попречи на никой от 
възрастните хора да участ-
ват във възпоменанието за 
Апостола. Георги Алексан-
дров  припомни кой е за 
българите  Васил Иванов 
Кунчев – идеолог и орга-
низатор на българската на-
ционална революция, борец 
за чиста и свята република, 
патриот, който възпитава, 
ярка, изключителна, нео-
бикновена личност. Пет-
ранка Рахнева проследи 
биографията от детството, 
през монашеството и ре-
волюционните години до 

обесването му. Маринка 
Колева цитира мнения на 
съратниците му. Припом-
нени бяха цитати за Апос-
тола от Захари Стоянов и 
Христо Ботев, Димитър 
Благоев и Васил Коларов, 
Стефан Продев и дори То-
дор Живков. Интересно 
прозвучаха и мнения на 
сподвижниците на Левски 
Мария Николова и Елиса-
вета Попова. В тишината 
особено силно прозвуча 
стихотворението „Обес-
ването на Васил Левски” 
в изпълнение на Любка 
Александрова. Последва 

декламация на Николинка  
Стойчева. Изненадващо за 
всички   Донка Миронска 
рецитира с патос стихотво-
рение , което помни от  чи-
танката през 60-те години. 

…Навън отдавна лу-
ната студено огряваше. 
Леденият вятър допълваше 
зимната картина. А в клуба 
като група съзаклятници 
възрастните мъже и жени 
пееха песента за бесилото 
край София и преживяваха 
онзи трагичен ден на 1873г. 
когато България загуби своя 
най-велик син. 

ÊÎÉ ÑÈ ÒÈ, ÀÏÎÑÒÎËÅ? 
НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ: „Апостола бе въплащение на 

пламенна любов към народа и на саможертва и безкористна 
деятелност”.

М.ПОПЛУКАНОВ : „…предпочиташе да ходи гол и 
гладен, отколкото да гледа  народа си, че тегли игото на 
варварите, оставяше майка, сестри, братя и всички свои 
интереси, само за да може да работи по-много за освобож-
дението на злочестия си народ…”

П.ХИТОВ : „Той беше човек неустрашим… В боя бе 
пъргав и решителен като лъв.”

ИВ.ВАЗОВ: ”Седем години той обикаля България, посети 
стотици села и градове, устрои им комитети, учи, насърчава, 
плаши богатите, надумва учените, сърди турците, постоянен 
до невъзможност, упорит до безумство, властите се умориха 
да го преследват, той не се умори  да им се изпречва, про-
тивостоя на препятствията, убеди неверующите, разпали 
заспалите…”

ЕЛИСАВЕТА ПОПОВА: „с ЦЯЛОТО СИ СЪЩЕСТВО 
Левски вдъхваше доверие и затова завладяваше и печелеше 
последователи, готови да отидат за него и в огъня.”

Н.ОБРЕТЕНОВ: „ В обноските си към всекиго беше  
вежлив, учтив и любезен, не беше разточителен, не се 
занимаваше с клюки, не употребяваше никакви спиртни 
напитки, не пушеше, пиеше само чай. Не обичаше лукса, 
но всякога биваше макар и скромно, спретнато и прилично 
облечен. Без работа никога не стоеше. Никога не се хвале-
ше…, презираше онези, които водят разгулен живот…, дори 
не обичаше да псува.”

СТОЯН ЗАИМОВ: „На турската бесилка загина най-доб-
лестния син-гражданин на майка България, загина рицарят 
– защитник на правдата и свободата, загина человекът, който 
за свободата на милата си татковина живота си даде, загина 
проповедникът на човешките правдини.” 

В Стралджа годиш-
нината от обесването 
на Васил Левски се е 
отбелязвала винаги с 
голямо вълнение. От 
ранните си учениче-
ски години помня, че 
ако не в читалището, 
то в салона на ста-
рото училище „Иван 
Вазов”, се провежда-
ха тържества. Подго-
товката за тях беше 
отговорна и увлича-
ше всички. А самото 
тържество, на което 
моите съученици ре-
цитираха стихотворе-
нията на Иван Вазов 
и Христо Ботев, имаха 
внушително въздейст-
вие върху нашите дет-
ски души. Наред с 
разказите за подвизи-
те на Васил Левски, 
поместени в нашите 
читанки, те изгражда-
ха у нас представата 
за един недостижим , 
приказен герой, пред 
който българите се 
прекланят с призна-
телност и обич.
Но тези училищни 

дейности изглежда не 
са удовлетворявали 
напълно някой  от 
по-будните възрастни 
стралджанци. Те по-
желали да дадат по-си-
лен израз на любовта 
си към националния 
герой и затова органи-
зирали  представление 
на открито с главен 
герой Апостола.
До скоро знаех, че 

през 30-те години на 
миналия век ролята 
на Левски тук е из-
пълнявана  от Вичо 
Енев. Малко по-късно 
тази роля е изпълнява-
на много сполучливо 
от Жечко Вълчев. А 
съвсем скоро узнах, 
че Петранка Рахнева 
имала вуйчо, който 

също се превъплъща-
вал в ролята на вели-
кия българин. Може 
, следователно, да се 
предполага, че тази 
художествена форма 
за отбелязване годиш-
нината от обесването 
на Левски, е използ-
вана многократно и че 
жителите на Стралджа 
са я приемали с голям 
интерес. 
Пропуснали са на-

шите предци да ни 
оставят писмени дока-
зателства за това гран-
диозно представление, 
но от разказваното от 
уста на уста се знае, че 
с тези свои меропри-
ятия те са предизвик-
вали гордост и силни 
патриотични чувства.
И днес има живи 

зрители и участни-
ци в изиграната през 
1965г. пиеса на от-
крито  „Обесването 
на  Левски”. Ролята 
на Апостола тогава 
великолепно е изпъл-
нена от Жечко Вълчев. 
По същото време теа-
тралния колектив при 
читалище „Просвета” 
на своята сцена играе 
с голям успех пиесата 
„Левски”, постанов-
ка на незабравимия 
Стефан Иванов. Във 
фоайето на читали-
щето днес може да се 
видят фотоси от тези 
представления, където 
освен главния герой 
Жечко Вълчев, може 
да се видят и образите 
пресъздадени от още 
много ярки театрални 
самодейци като Добри 
Толев, Йордан Мирон-
ски, Иван Великов, 
Кръстина Рафаилова, 
Тончо Тончев, Вълчо 
Добрев и др. 
Живите участници 

в тази пиеса все още 

си спомнят с гордост 
и умиление за усили-
ята, които  полагали в 
пресъздаване на исто-
рията и за възторга, с 
който публиката по-
срещала тяхната игра. 
С още по-голяма гор-
дост и умиление гово-
рят те за „Обесването 
на Левски” на открито 
в Стралджа.
Тогава аз живеех 

далече, на другия край 
на България, но това, 
което продължавам 
да чувам от своите 
познати и приятели 
е толкова образно и 
силно, че ме кара да 
преживявам  техните 
вълнения като да съм 
бил пряк участник в 
тези събития. 
Имам чувството, че 

половината от страл-
джанското население 
е било включено като 
театрален персонаж, 
а другата половина са 
били зрители. Пред-
ставям си , че между 
хората е имало голяма 
духовна близост и ми 
е много приятно от 
това. Какъв ли енту-
сиазъм и творческо 
вдъхновение е имал 
режисьорът Стефан 
Иванов и колко силна 
подкрепа е получавал 
от стралджанските са-
модейци, за да орга-
низира това мащабно 
представление, при 
което всеки от учас-
тниците е бил обладан 
от неудържим творче-
ски порив?
С подходящия си 

театрален реквизит и 
естествената си игра 
те сякаш пренасяли 
хората в условията 
на турското робство. 
Родената в Джинот 
Величка Петкова, раз-
казва колко силно е 

било въздействието на 
артистите и цялата те-
атрална сцена в сели-
щето: „Дъщеричката 
ми беше на около два 
месеца. Мъжът ми го 
нямаше, а ми се нала-
гаше да отида до цен-
търа. Помолих своя 
комшийка да стои при 
детето, а аз тръгнах. 
По пътя ме настигна 
кака Добра. Къде е 
ходила не знам. Като 
навлязохме в поля-
ната / сегашния парк 
„Младост”/ от към 
читалището се зада-
доха много конници 
с фесове. Препускаха 
ту на една, ту на дру-
га страна с извадени 
саби, препасани пи-
щови, нарамили пуш-
ки. Малко след това 
поведоха хора, които 
влачеха вериги. Над 
тях свистяха камши-
ци. Чуваха се псув-
ни, крясъци, охкания, 
плач… Гледахме като 
втрещени. Попитахме 
идващия срещу нас 
възрастен човек какво 
става, а той ни отго-
вори троснато: „Как-
во става! Не виждате 
ли, турците дойдо-
ха!” Божке, като чухме 
това с кака Добра, че 
като хукнахме да бя-
гаме, като ревнахме и 
занареждахме, какво 
ще стане с децата, 
ако ни хванат, кой ще 
ни нахрани…Рева и 
бягам да се прибера 
при детето си. Влязох 
в къщи, прегърнах 
го и продължавах да 
треперя от страх и 
ужас. „Турците идат!- 
казах на свекървата. 
Тя, обаче, знаела как-
ва е работата и успя 
да ме успокои. „Хай-
де, аз съм от друго 
село, не бях чула за 

Èñòîðèÿòà ðàçêàçâà

ËÅÂÑÊÈ  ÍÀ ÎÒÊÐÈÒÀ ÑÒÐÀËÄÆÀÍÑÊÀ ÑÖÅÍÀ
Íåâåðîÿòåí óñïåõ íà ìåñòíèòå ñàìîäåéöè

представлението, 
не знаех, ама кака 
Добра, защо и тя 
бягаше  и  реве-
ше?”, продължава 
да се чуди до днес 

Величка Петкова. 
В същото време 
признава, че явно 
играта на арти-
стите самодейци е 
била толкова ярка, 

че предизвикала  
усещане за истин-
ско събитие.
ГЕОРГИ 
АЛ Е КСАН -

ДРОВ   
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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.

Çäðàâíèÿò ìåäèàòîð â Ñòðàëäæà

 Íàé-äîáðèÿ ïðèÿòåë íà ðîìèòå
За здравния медиатор в 

Стралджа няма непознати 
хора в ромските махали, няма 
невъзможни за решаване про-
блеми, няма непознати инсти-
туции. Той е човекът, който ви-
наги е в помощ на семействата, 
грижи се еднакво старателно 
за лечение , за здравен съвет, 
за  насочване  към социални 
заведения  или заетост, за 
образование , правна помощ…
През изминалата година здрав-
ните медиатори  съдействаха 
за осъществяване на планови 
имунизации на деца – 1115 и 

на възрастни  - 185. Съдейст-
ваха  за профилактичните 
прегледи  на общо 935 души. 
Помогнаха за решаване на ин-
дивидуални казуси от здравен 
характер – 147. Придружаваха 
50 души до здравни институ-
ции, съдействаха на 246 за 
възстановяване на здравно-
осигурителните права.  Те 
бяха тези които участваха в 
разрешаването на  казуси от 
социален характер. Благода-
рение на здравните медиатори 
сред ромите са осъществени  
над 120 консултации, 57 са  

случаите на придружаване 
до социални институции, 35 
случаи на съдействие за полз-
ване на такива услуги. Голямо 
значение имат осъществените 
здравноинформационни про-
яви за превенция на различ-
ни заболявания – общо 143.  
Повече от 100 са  и тези за 
семейно планиране и сексу-
ално здраве. В кварталите са 
раздадени близо 2000 здравно 
информационни материали. 
Като успех се счита изборът 
на млади майки  за броя на 
децата в семейството.

Само през миналата годи-
на  медиаторите съдействаха 
за привличане на 250 лица 
за профилактичен преглед 
при мобилен кабинет. Мильо 
Добрев здравен медиатор от 
Стралджа, е не само добрия 
пример как да се работи сред 
ромската общност. Той е чо-
векът с натрупан богат опит и 
желание за работа. За участие 
в доброволна акция при бед-
ствието в Аспарухово Мильо 
Добрев получи Грамота и 
сертификат, което го мотивира 
още повече.

×èòàëèùàòà ñå 
îò÷èòàò
Читалищата от община Стралджа  влязоха в отчетна 

кампания. Настоятелствата подготвят отчетни доклади, 
в които ще отразят всички  организирани прояви през 
изминалата година. 2014г. се оказа плодотворна за много 
от фолклорните колективи, които поддържат читали-
щата в общината. Много успехи  записаха  ансамбъл 
„Въжички” при читалище „Просвета 1892” Стралджа, 
ансамбъл „Златен клас” – Зимница, ансамбъл „Божур”- 
Чарда, радост за почитателите на народните традиции 
бяха   празниците с участие на  кукерските групи от 
Стралджа, Зимница,  Воденичане, Лозенец, Първенец 
и др. Свои успехи регистрираха певческите фолклорни 
групи на Войника, Воденичане, Палаузово, Джинот, 
Чарда, Поляна… Разнообразни изяви имат читалищата 
в Тамарино, Богорово, Каменец,  и др. За всичко това ще 
стане дума на отчетните събрания, които са планирани 
още в началото на м.март. Предстои утвърждаване и на 
новите календарни планове.  

Осигуряване на активно 
участие на ромите  от об-
щина Стралджа не само в 
реализиране политиките за 
интеграция, но и във всички 
други политики допринасящи 
за развитието на общество-
то- това е основната цел 
на Обществения съвет по 
етническите и интеграцион-
ни въпроси при общината, 
който работи успешно вече 
няколко години. Важен фак-
тор за изпълнение на приетия 
общински план за действие е 
да се организира и толерира 
включването на всички инсти-
туции, официално предста-
вени ромски организации по 
места, отделни ромски пред-
ставители на компактни групи 
от това население, както и 
НПО.  Всеобщото желание 
може да се определи с едно 
изречение – обединяване на 
усилията на всички етноси 
за увеличаване просперитета  
и икономическото благоден-
ствие на хората от община 
Стралджа.  Това беше ясно из-
разено и в отчетния доклад на 
Обществения съвет за 2014 г., 
представен от неговия предсе-
дател Кольо Пехливанов, гл. 
експерт „Култура”. В прос-
транствения доклад намериха 
място  всички дейности  в 
изпълнение на Национална-
та стратегия за интегрира-
не на ромите и Програмата 
за работа по етническите и 
интеграционни въпроси за 
периода 2012-2020г. както и 
Десетилетието на ромското 

включване. Изведени като 
най-характерните показатели 
в плана на общината бяха 
трайната безработица сред 
ромското население, липсата 
на образование и професио-
нална квалификация, трудови 
навици, мотивация за работа, 
специфичния бит и култура на 
ромските малцинства, лошите 
условия на живот, ниско ниво 
на правна култура, социал-
но -битов консерватизъм и 
разширяващо се чувство за 
безнаказаност.

За отчетния период Об-
ществения съвет има по-
стигнати видими резултати в 
основните сфери. В общински 
проекти по национални про-
грами  са осигурени десет-
ки работни места, ромската 
общност се подпомага със 
социоконсултанти. Осигурен 
е равен достъп до образова-
ние на всички деца, в ЦДГ 
има прилагане на специални 
мерки с цел насърчаване 
посещението на най-малките 
от уязвими общности. Това 
е средата където се подо-
бряват познавателните им 
и социални умения, форми-
рат се положителни навици 
и култура, подготвят се за 
училище. Всяко учебно за-
ведение прилага свои методи 
за ограничаване отпадането 
на деца от училище. За това 
помагат всички останали за-
интересовани институции. 
Традиция е приложението на 
различни извънкласни форми 
които предизвикват интереса 

на учениците. Актуален се 
оказва проекта „С отговор-
ност и грижа за децата от 
0-7г.”, както и дейността 
на двете социални заведе-
ния – център за обществена 
подкрепа и ЦСРИ. Общината  
периодично заделя средства 
за подобряване инфраструк-
турата в ромските квартали, 
в същото време се търсят 
възможно най-добри начини 
за разрешаване проблемите 
на незаконното строителство, 
насърчават се граждански 
инициативи за подобряване 
на жизнените условия.

„ Трудно е  обсъждането 
на проблемите  свързани с 
ромското население, но сми-
съла на Обществения съвет е 
излизане от изолация на тези 
граждани, предизвикване за 
спазване на правата и задъл-
женията им, работа на всички 
институции заедно за промяна 
на стереотипа и манталитета, 
за изграждане на ново поведе-
ние и начин на живот.”, под-
черта Митко Андонов, кмет 
на общината. Той припомни, 
че Обществения съвет работи 
успешно вече трета година. 
Въпреки сериозните усилия 
проблем номер едно остава 
безработицата. Потвърди се 
желанието на ромите да се 
занимават със земеделие, а 
осигуряването на заетост в 
тази сфера ще рефлектира и 
в ограничаване на кражбите. 
С очакване за реална промяна 
, за добри инициативи  г-н 
Андонов прикани за нетър-

Ãàðàíöèÿ çà äèàëîã íà àêòèâíîòî âêëþ÷âàíå
пимост вътре в общността 
срещу престъпниците, което 
да подейства възпитателно и 
на децата.  

Левски  е  Апос-
толът на България, 
Левски е  най-чис-
тият, смел и достоен 
българин, той е ико-
ната на българския 
народ, Левски е борец 
за правда и за свобода, 
Левски е героят, който 
живее в паметта на на-
рода… Децата от ОУ 
”Хр. Ботев” Войника 
имат своите определе-
ния за Васил Левски. 
Те рецитират с вдъх-
новение стихотворе-
нията за него, тъжни 
и навъсени изпълняват 
песента за обесването 
му. И твърдят, че ще 
съхранят този образ в 
сърцето си завинаги. 
За да докажат, че са 
научили своя урок за 
Левски учениците се 
включиха  и в със-

Ëúâñêè ñêîê âúâ Âîéíèêà

Ùå ïàçèì 
çàâåòèòå íà 
Ëåâñêè!
Децата от клуб "Млад 

приятел на книгата" при 
библиотека Стралджа раз-
казват за живота и дело-
то на Левски сериозно, 
увлекателно, вълнуващо. 
Рецитират най-хубавите 
стихове за него, повтарят 
заветите му и обещават да 
ги пренесат през времето. 
Тържеството, посветено 
на 142-та годишнина от 
обесването на Левски съ-
бра в книжния салон уче-
ници и учители от СОУ"П.
Яворов". Приятно допъл-
нение към словата , реци-
тациите и презентацията 
беше изложбата с книги за 
Апостола. Присъстващите 
оцениха старанието. А 
Мария Толева, зам.кмет на 
общината мило благодари 
на младите приятели на 
книгата, похвали усилията 
им да представят своя Лев-
ски и припомни,че трябва 
да бъдат достойни за заве-
тите на великия българин.

тезанието за лъвски 
скок. Малки и голе-
ми се надпреварваха в 
надскачането, питаха 
се „Мога ли и аз като 
Левски?”, стараеха се 

и при всяка похвала 
от страна на учителите  
грейваха като слънца. 

Урокът по патри-
отизъм  е  предаден , 
урокът по патриоти-

зъм е приет. Историята 
„влезе” в поредното 
поколение и дирята, 
която остава с името 
на Левски, е ярка, не-
заличима.

Ñòèõîòâîðåíèå îò ÷èòàíêèòå  ïðåç 60-òå 
ãîäèíè íà ìèíàëèÿ âåê

Ëåâñêè
- Бате, кой е тоя синеок герой?
- Левски, мило братче, се нарича той.
В робство и неволи, беден се родил,
Но сърцат порасъл малкия Васил.
Ободрил народа в мъка и беда.
Готвил го да тръгне в бой за свобода.
Криели го дебри, пещери, скали,
Пазели го хора, зверове, орли…
Ех, братле, расти ми, бързо порасти –
Смелостта на Левски да добиеш ти.
На смелчага, братче, всеки сторва път,
Смелите с ракети утре ще летят.

ЦВЕТАН АНГЕЛОВ
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Äúðçîñòòà äà ìåðèø 
ðúñò ñ íàé-äîáðèòå
Ра й о н ъ т  н а 

с.Лозенец, община 
Стралджа е един 

от най-интересните по от-
ношение на лозарството и 
винопроизводството. Спе-
цифичните агрометеороло-
гични условия, благоприят-
ния климат и характерните 
почви  се определят като 
възможно най-добрите за 
отглеждане на лозя  с ви-
сококачествени местни и 
чужди сортове  , които раж-
дат  вина със специфичен 
вкус и аромат. Стъпвайки 
на дългогодишни мест-
ни традиции, прилагай-
ки активно новаторство 
ЕТ”Христо Стойнов-Д” 
възражда лозарството и 
винопроизводството в този 
край.

Фирмата,  регистрирана 
преди 10г., стартира с от-
глеждането на 30 дка стари 
лозя от сортовете Мерло и 
Червен мискет. Допълни-
телно са засадени още 50 
дка с модерните и атрак-
тивни сортове Шардоне, 
Мускат отонел и Каберне 
совиньон. Посадъчният 
материал е доставен от 

най-големия производител 
в Европа фирма ”MERSIE” 
Франция. Идеята за ло-
зарството собственикът 
базира на една качествена 
обработка и контролиран 
добив от около 800 кг/дка 
с класическа и модерна 
технология по обработка на 
гроздето, за   да постигне 
чрез  микровинифициране 

качествени партиди вина, 
предпочитани от ценители. 
Приоритет в програмата на 
фирмата е разширението 
на лозовите насаждения  и 
допълнително разнообразя-
ване на сортовете.

Регистрацията на ви-
нопроизводител получава 
през 2012г. Като взискате-
лен стопанин собственикът 
държи да покрива изисква-
нията за регистрация  като 
материална база, съдов 
капацитет, технология и 
търговия на виното. Ви-
нарната, която се намира 
на  крачка от главния път 
София-Бургас, съхраня-
ва виното  във  френски, 
американски и български 
бъчви. Съчетанието на тра-
диция и новаторство ражда 
истински уникати, които 
вече са популярни сред най-
добрите ценители на бяло, 
червено и розе. 

Кое е уникалното във 
винопроизводството на Ви-
нарска изба „Лозенец“?  
Лозовият масив се намира  
в подножието на Стара пла-
нина, огрян обилно от слън-

цето на Тракия. Изборът 
на мястото с лозовите на-
саждения  е направен след 
20-годишни наблюдения и 
проверки на въздушните 
течения, периодичността на 
мъглите, броя на слънчеви-
те дни. Почвата, която тук 
е делувиална, наносна  се 
определя като изключител-
но подходяща за лозарство 

и производство на високо-
качествени вина. 

Винарска изба „Лозе-
нец” е регистрирана като 
гроздо- и винопроизводи-
тел и притежава  лиценз за 
производство до 100 тона 
вино годишно. Фирмата 
дебютира успешно на но-
вогодишен базар в Бургас. 
Тенденцията за повишено 
търсене  на вината амби-
цира собственика за разши-
ряване на лозовите масиви 
и увеличаване на винопро-
изводството. Поддържайки 
традициите всяка година 
на Трифоновден фирмата 
е организатор и домакин 
на един красив празник на 
лозаря, който не само съби-
ра почитатели на доброто 
вино, но и приобщава към 
идеята  нови последовате-
ли. „Успехите  ни радват, 
повишават самочувствието  
и ни амбицират!”, твърди 
Христо Стойнов за който е 
въпрос на чест да се опре-
деля като един от  майсто-
рите  на виното от Тракия.

Белите вина на винарска 
изба“Лозенец“ носят задъл-
жителния сортови аромат 
на гроздето.

ШАРДОНЕ  - Това е  
най-добрия сорт за бяло 
вискокачествено вино. Про-
изведеното в района на 
Лозенец грозде, ражда вино 
което   се разпознава с ха-
рактерни плодови нотки, 

най-често на цитрусови 
плодове. Питието има крис-
тален цвят.

МУСКАТ  ОТОНЕЛ – 
Вино, което притежава въл-
шебен вкусов аромат. Който 
го опита веднъж, запомня 
за винаги производителя. 
И държи да го притежава 
за най-специални случаи.

ЧЕРВЕН МИСКЕТ – 
Едно от най-предпочитани-
те местни вина. За сериозни 
винопочитатели. Вино с 
блясък и топлина

Червените вина имат 
свой характерен вкус, руби-
нен цвят, приятна плътност.

КАБЕРНЕ  СОВИ -
НЬОН – Кралят на черве-

ните  вина!  Напитка, която 
се огъва по сетивата, топли 
и събужда енергия. 

МЕРЛО – Познат сорт 
грозде, който в Подбалкана 
се превръща  в неповторим 
за производство на вино. 
Напитка на любовта и мъд-
ростта.

Изненадата на фир-
мата:

РОЗЕ – Вино, което 
само печели своите клиен-
ти.  Всеки, който е опитал 
глътка от този елексир, 
признава майсторството на 
винарска изба „ Лозенец“. 
Изкусителен вкус, вдъхно-
вяваща емоция.

КОЙ  ОБИЧА  ВИ -
НОТО НА ВИНАРСКА 
ИЗБА“ЛОЗЕНЕЦ“?

Клиентите за вината на 
избата  се множат всяка 
година. Те са от различни 
краища на България. Обе-
динява ги отношението 
към качествените напитки, 
желанието да притежават 
вино, което е балсам за 
душата. 

ЗА КОНТАКТИ: 
Винарска изба“ Лозе-

нец“
с .Лозенец ,  ул“Пеньо 

Кабаков“29,община Страл-
джа, област Ямбол

Христо Стойнов
Тел. 0898 51 88 31
        0888 13 77 86



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, 
ÄðàãîäàíîâîÄðàãîäàíîâî ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!

 
 

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

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

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

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

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service
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Êðàñèâî, ïî Êðàñèâî, ïî 
ñòðàëäæàíñêè!ñòðàëäæàíñêè!

0890101017  ИЛИ 0988363702 
продава изгодно апарта-

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

Цени от 9 450 евро
/Изгодни наеми/. 

Обичаме и тачим на-
родните традиции, това 
потвърдиха стралджанци 
с участието си в поредния 
народен празник Тодоров-
ден. В кушиите на 1800 м. 
най-бърз се оказа Атанас 
Иринков. На 2000 м. пър-
венец беше Тодор Стоянов. 
Вниманието на множе-
ството бе привлечено от 
показа на амуниция, където 
фаворит беше отново мла-
дия Костадин Кремъков. 

Заедно със своята мла-
дежка компания те до-
казаха, че са достойни 
продължители на една 

традиция. Наградите 
за най-добре предста-
вилите се в празника 
връчи Иван Георгиев, 

зам.кмет на общината, 
който поднесе и поже-
лания от името на кмета 
Митко Андонов.

Íàäïðåïóñêàíå â Òàìàðèíî
 Ïúðâî ìÿñòî çà êîáèëàòà Ãåðãàíà, àòðàêöèÿòà – ìàãàðåòî Ïåïà
К р а с и в и я т 

празник Тодоров-
ден в прекрасния 
последен ден на 
февруари изкара 
почти цялото село 
на състезанията с 
коне. Традиционно 
организирани от 
кметство и чита-
лище те събраха на 
старта петте най-
яки и пъргави жи-
вотни. След оспорвано надпрепускане първенец се оказа Калоян Георгиев 
с кобила Гергана, следван от Васко Тодоров с кон Петър. На трета позиция 
е Щилиян Деянов. За тях бяха грамотите и наградите. Организаторите 
не пренебрегнаха и останалите двама състезатели които също получиха 
поощрения. Стойка Маринова, председател на читалището, връчвайки на-
градите, отправи пожелания за здраве и берекет на всички. Сърдечни бяха 
и поздравленията поднесени от км.наместник Нела Влаева.

Атракция на празника ,обаче, се оказа магарето Пепа. Собственикът 
Антон Драганов  беше нагиздил кроткото животно с мартеничка и гордо 
дефилираше сред множеството.  

Вече пета година семейството на Стефан 
Мозаков отглежда особен род лимони. Расте-
нието, което не се развихря  особено активно 
на височина, е щедро на гигантски плодове. 

Åäèí ëèìîí çà öÿëà áú÷âàÅäèí ëèìîí çà öÿëà áú÷âà

Ражда по 7-8 бройки , но всеки  над 700 гр. А 
тази година един от плодовете надскочи килограм. 
Разбира се, лимоните са семейната гордост на сем. 
Мозакови.  Когато се наложи да откъснат от аромат-
ния, вкусен и сочен  плод, употребяват го за аромат 
на  цяла бъчва домашно вино. Заразени веднъж с 
отглеждането на лимони стралджанци украсиха 
двора си и с портокали, които  са отрупани с плод.

Защо  на  Първи 
март слагаме марте-
нички, от къде и как 
се е родила легенда-
та за мартеничката, 
какво символизират 
белия и червения цвят 
на мартеничката…На 
тези и още други ин-
тересни въпроси по-
лучиха отговор децата 
от СОУ”П.Яворов” в 
Стралджа на органи-
зирания с много любов 
празник на мартенич-
ката. След  песните, 
стихотворенията  и 
драматизациите, де-
цата посрещнаха Мар-

Ïúðâîìàðòåíñêè ïðàçíèê â ÑÎÓ”Ï. ßâîðîâ”

тенка, която зарадва всички 
със своите мартенички и поже-

ланията да са здрави и весели 
през цялата година.  

ÔÎÒÎÎÊÎ Â ÖÄÃ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀ ÃÎÑÒÓÂÀ ÁÀÁÀ ÌÀÐÒÀ!


