
email: s_vesti@abv.bg

 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. 11)   28. 4. 2015 ã. 

Ðîìñêî íàøåñòâèå â íèâèòå
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Ðóìåí Äèìîâ, 
êì.íàìåñòíèê ñ. Ñàðàíñêî

„Ùàñòëèâ „Ùàñòëèâ 
ñúì, ÷å èìàì ñúì, ÷å èìàì 
ïîäêðåïàòà ïîäêðåïàòà 
íà  ñåëîòî!”íà  ñåëîòî!”

Çà åäíà áúëãàðêà îò Ñàðàíñêî

Õóáîñò Ðàäèíà 
ñå íå çàáðàâÿ, 
ñêîïîñò íå ñêîïîñò íå 
îñòàðÿâàîñòàðÿâà
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Ïîãðåáàëíà àãåíöèÿ 
„Ðàé” 

Стралджа
организира всички дейности при едно погребение

Ние ще  помогнем да се справите!

ТЕЛ. 0884554761 ИЛИ 0889198988

ПРОМОЦИЯ
ÇÀ ÂÀÑ, ÀÁÎÍÀÒÈ ÍÀ ÒÅËÅÂÈÇÈß – 

ÑÒÐÀËÄÆÀ!
Телевизия „МЕГА НЕТ БЪЛГАРИЯ” – Страл-

джа съобщава на своите абонати, че предлага   
ИЗГОДНА  ПРОМОЦИЯ.

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

Êîîïåðàöèèòå áèÿò òðåâîãà:

Ðîìñêî íàøåñòâèå â íèâèòå
Зелените пшенично- ечеми-

чени площи в стралджанско 
предизвикват сериозна тревога 
сред ръководителите на мест-
ните земеделски кооперации. 
За поредна година местни роми 
безнаказано влизат в нивите и 
косят , за да хранят конете си. 
Информирани, че посевите са 
пръскани и може да пострадат 
животните им,  първо „препи-
рат” на чешмата накосената 
зелена маса и тогава  зареждат 
яслите. 

Според Николай Николов, 

председател на най-голяма-
та кооперация „Начало 93”, 
опропастяването на не малка 
част от реколтата е не само  
порочна,но   и безотговорна 
практика. Лошото е , че ро-
мите свикнаха да посягат на 
кооперативната собственост 
като на своя. Знаят, че наказани 
за това няма. И проблемите 
се задълбочават. Общината 
и кооперациите продължават 
да поддържат   охрана, но тя 
не е в състояние да държи 
едновременно под око всички 

площи в района. Общинската 
Наредба  за регистрация и дви-
жение на ППС с животинска 
тяга  все още не предизвиква 
респекта, който се очаква. Има 
конфискувани нерегистрирани 
каруци, но на тяхно място вед-
нага се появяват нови. Кметът 
на общината Митко Андонов 
упорито  настоява  държавата 
да се намеси за ограничаване 
на ромските набези, но до 
момента резултати няма. И 
картината всяка пролет е една 
и съща. Големи тъжни дамги 

в зелените полета, добре нах-
ранени ромски коне, които се 
използват само за  кражби на 
селскостопанска продукция. 
Безсилието  за справяне с 
проблема  окуражава  нару-
шителите, които, дори и да 
бъдат заловени, знаят, че ще 
се „откачат” без да получат 
глоба или наказание. Кръгът 
се затваря. Вина има , виновни 
няма. Земеделците продължа-
ват да се гърчат. А въпросът им 
:” От къде да търсим помощ?” 
просто виси във въздуха.

В Информационния център 
на Община Стралджа са изне-
сени списъците на оценените 
кандидати за лични асистенти 
по проект „Нови възможности 
за грижа” на АСП. Назначена от 
кмета Митко Андонов комисия 
с председател Мария Толева, 
зам.кмет, и членове психолог, 
социални работници, специа-
листи от общинска администра-
ция след  събеседване с всички 
кандидати извършиха точку-
ване по определени критерии. 
Оценени са 139 кандидати 

като максимално постигнатите 
точки са 26, а минимума е 12 
точки. Има трима неявили се 
кандидати.

За пореден път интересът 
към този тип социални проекти 
е много голям. Записаните в 
дирекция „Социално подпома-
гане” желаещи за потребители, 
които подлежат на анкетиране,  
също са много, което на прак-
тика доказва, че общината се 
нуждае от повече отпуснати 
бройки и часове за обгрижване 
на хора с увреждания.

Ïî ïðîåêò „Íîâè âúçìîæíîñòè çà ãðèæà”

Îöåíêà íà ëè÷íè àñèñòåíòè

Èäàò äíè íà ïðîâåðêà
Дати за провеждане на външното оценяване за 4 и 7 

клас за учебната 2014/2015 година:
IV клас
Български език и литература – 07 май 2015 г.
Математика – 08 май 2015 г.
Човек и природа – 12 май 2015 г.
Човек и общество – 13 май 2015 г.
VII клас
Български език и литература – 20 май 2015 г.
Математика – 22 май 2015 г.
КОО”Обществени науки, гражданско образование и 

религия” – 26 май 2015 г. Чужди езици – 27 май 2015 г.
КОО”Природни науки и екология” – 28 май 2015 г.
VII клас интензивно изучаване на чужд език
Чужд език – 19 юни 2015 г.

Âàêñèíèðàò ãîâåäà 
ñðåùó Ñèí åçèê

До края на април ще бъдат ваксинирани 
всички едри преживни животни в Ямболска 
област срещу заболяването Син език. 

След поголовната ваксинация на дребните 
преживни животни, вече напредва ваксинаци-
ята и на говедата, съобщи д-р Стоян Колев 
началник на Дирекция „Здравеопазване на 
животните" в Ямбол. Ваксинацията е задъл-
жителна за всички едри преживни животни. 
Направена е организация  с кметовете и 
наместниците по населените места, а във 
ваксинирането са ангажирани всички 48 
частнопрактикуващи ветеринарни лекари. 
Целта на имунизирането е животните да са 

с изграден траен имунитет, преди масовото разпространение на 
комарите, които пренасят заболяването. В региона трябва да бъдат 
ваксинирани около 20000 говеда.

От болестта през миналата година стопаните загубиха 470 животни.

Екипът по проект „За 
по-добър живот”, воден от 
ръководителя Мария Толева, 
зам.кмет на общината, посе-
ти  РТурция, гр.Кавакли, за 
да участва в заключителната 
пресконференция по фина-
лизиране на съвместната 
работа. Благодарение на из-

градените много добри взаи-
моотношения  в  приятелска 
атмосфера гости и домакини  
представиха резултатите от 
свършената работа. Презен-
тациите  от турска и бъл-
гарска страна дадоха ясна 
представа за постигнатите 
цели и изпълнението на пла-

нираните дейности. Наложи 
се всеобщото мнение, че 
проектът  по ТГС създава 
по-добри условия за живот 
в двете селища, възпитава  
в екокултура и трябва да 
има своето продължение. 
Ръководителите на екипите 
си обещаха да продължават 

съвместната работа. Г-жа 
Толева поднесе специалните 
поздрави на кмета Митко 
Андонов и изрази неговите 
намерения за по-нататъш-
но сътрудничество между 
двете общини. Това беше 
потвърдено и от страна на 
домакините. 

Ñ ãîòîâíîñò çà  áúäåùî ñúòðóäíè÷åñòâî

Ïðîâåðêà íà 
âîäíè îáåêòè
Назначена със заповед на 

кмета Митко Андонов комисия  
с председател Иван Иванов, зам.
кмет, ще извърши проверка по 
обезопасяване на забранените за 
къпане водни обекти в община 
Стралджа съгласно изисквани-
ята  и разпоредбите на кмета.  
Срокът за изпълнение на запо-
ведта е 4 май , а резултатите от 
констативния протокол, заедно с 
предписанията  ще бъдат готови 
и представени  пред кмета и 
областния управител до 20 май. 

Регионалният инспекторат по образованието в Ям-
бол  e с нов директор. Стойко Стойков застава начело 
на просветното ведомство след 15- годишен стаж в 
него. Той е заемал поста началник отдел "Инспек-
тиране и организационно – методическа дейност” в 
регионалния инспекторат в Ямбол.  „От опита, който 
имам мога да кажа, че Ямбол е един от водещите 
региони с проблеми в сферата на образованието. 
Ще продължим да работим основно за покриването 
на държавните образователни изисквания, което е 
основният приоритет на инспектората”, коментира 
часове след назначаването си Стойков. 

Досегашният директор на инспектората по образо-

Íîâ äèðåêòîð íà 
ïðîñâåòíèÿ èíñïåêòîðàò 

ванието в Ямбол, 
Пенка Илиева из-
лиза в пенсия. Тя 
беше начело на 
просветното ве-
домство от януари 
месец миналата 
година.
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Ñðîêúò çà äàíú÷íèòå äåêëàðàöèè èçòè÷à
Около 3 000 декларации за облагане на доходите трябва да се вхо-

дират в НАП Ямбол в дните до края на април. Остават само още три 
дни и опашките пак са неизбежни. Срокът за подаване на годишните 
данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април, като 
в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнася-
не. Всички данъци се плащат по една банкова сметка. При превод на 
пари към бюджета се попълва код за вид плащане - 11 00 00 „Данъци 
и други приходи за централния бюджет“. Подробна информация за 
декларирането и плащането на данъци и осигуровки можете да полу-
чите от сайта на НАП www.nap.bg. Телефонни консултации се правят 
на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция. 
Номерът е 0700 18 700.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

„Ùàñòëèâ ñúì, ÷å èìàì 
ïîäêðåïàòà íà  ñåëîòî!”

Румен Димов е най-дълго-
годишния км.наместник 
в община Стралджа. И 

един от по-младото поколение 
управленци, които успяват да 
наложат свой стил на работа, 
да привлекат вниманието и 
одобрението на  хората. 
„Щом сме заедно  всяка 
поставена цел може 
да бъде изпълнена!”, 
счита Румен Димов, 
който е на прага да 
приключи своя пети 
мандат.

Ðóìåí Äèìîâ, êì.íàìåñòíèê ñ. Ñàðàíñêî

- Г-н Димов, лесно 
ли е да се управлява 
едно село със затих-
ващи функции?

- За всичките тези го-
дина научих, че няма 
малко или голямо село. 
Има  задължения  на 
км.наместник, има гри-
жа за хората – посто-
янна и безрезервна, има 
тревоги от проблемите 

и радост при постигането 
и на най-малкия успех. 
Да,  Саранско не е по-
различно село от многото 
в България. Не сме поща-
дени от демографската 
криза, от непрекъснатото 
движение на младите хора 
към по-големите градове 
и застаряващото населе-
ние. Тези, които избират 

да останат на село са 
все хора, които обичат 
Саранско, милеят за него 
и вярват, че селото има 
своето бъдеще. Това се 
засили и укрепва в пъти 
повече след откриването 
на църквата.

- Наистина, не само за 
Саранско , а за цялата 

община откриването на 
храма беше едно незабра-
вимо събитие. 

- Не бих могъл да из-
разя колко щастливи 
сме ние, жителите на 
Саранско, които  де-
сетилетия трябваше 
да  преживяват  без 
храм. Това огорчава-
ше хората. И когато 
тръгна  инициатива-
та за изграждане на 
храма,  когато кметът 
на общината Митко 
Андонов даде катего-
ричното си съгласие и 
подкрепа, разбрахме, 

че е дошло времето за 
едно добро дело. Не само 
това, последвалата актив-
на дарителска кампания, 
в която се включиха де-
сетки хора, кооперации, 
институции, фирми, кога-
то тухла по тухла храмът 
растеше пред очите ни, 

бяхме окрилени от сила-
та на заедността. Никога 
няма да стигнат думите 
за благодарност, никога 
няма да угасне радостта  
ни, че имаме своя храм! 
До този момент живеехме 
заедно, не липсваха и дру-
ги добрини, осъществени 
идеи, но  построяването 
на църквата  се оказа 

свързващото звено между 
нас. И наля неподозирани 
сили  у всички ни. 

- Какво друго постиг-
нахте през последните 
четири години?

- Разбира се, всичко за 
което мога да разказвам,  
не е в грандиозни разме-
ри. Но за нас всяко пости-
жение има значение, рад-
ваме се и на най-малкото. 
И аз като км.наместник, 
и хората оценяваме под-
държането на кметството, 
изградената зала, в която 
можем да се събираме по 
различни поводи. Свик-
нали сме да приемаме 
като даденост доброто 
поддържане на уличното 
осветление, ВиК мрежа-
та. Приятно е човек да се 
похвали и с читалищната 
дейност, с активността 
на саранчани в организи-

рани  народни празници 
или спортни състезания…
Щастлив съм, че в нашето, 
иначе малко село, живеят 
талантливи хора, които 
активно се включват в 
общински конкурси. Горд 
съм, че сме редовни учас-
тници в Общинския коле-
дарски празник и бележим 
награди. След изгражда-

нето на храма общината 
помогна за благоустроя-
ване на целия район, за 
обособяване на парка, 
което изцяло промени 
облика на селото. Про-
дължаваме да усещаме 
безрезервната помощ на 
кмета на общината Митко 
Андонов, разбирането от 
страна на съветниците. 
Това ни прави по-спо-
койни. Има значение за 
нашите делници!

- Кои са проблемите, 
които Ви тревожат?

- Не мога да избегна 
проблема за липсата на 
работни места. Имаме не-
обходимост от хора, които 
да се грижат за възрастни 
и болни. Да, общината 
прави необходимото и 
аз благодаря за  това на 
г-н Андонов и на цялото 
общинско ръководство. 

Саранско нито веднъж 
не е пренебрегвано при 
разпределение на бройки 
по програми за заетост 
или назначения на лични 
асистенти. Друг е въпро-
сът, че те са недостатъч-
ни. Но това не е проблем 
само за нашето село или 
за нашата община! Тре-
вожи ни и това, че тежки  

камиони разбиват главния 
път, който преминава през 
селото. Средствата за ре-
монт не са никак малко. 
Вярвам, че и на това ще 
се намери решение. Да, 
нищо не става без усилия . 
И без…пари! Необходимо 
е търпение и повече опти-
мизъм, разбира се.

- Какво е Вашето пос-
лание към жителите на 
Саранско?

- Не послание, благо-
дарност и поклон искам да 
направя на всеки от тях! 
Това са добри и стойно-
сти хора на които винаги 
мога да разчитам, това 
са мъдри мъже и жени 
със здрав селски корен, с 
добродетели, от които не 
преставам да се уча, това 
са стопани, които умеят да 
създават блага, трудят се 
неуморно и се радват   и 

на малкото! Бих искал да 
им кажа, че за мен е чест, 
удоволствие и гордост  да 
работя като км.наместник 
на Саранско. И да пожелая 
на всеки много здраве, 
повечко увереност в дни-
те. Щом сме заедно  няма 
непреодолими неща!

Интервюто взе 
Надя ЖЕЧЕВА

Çà äîáðîòî ñòîïàíèñâàíå íà 
îáùèíñêàòà ñîáñòâåíîñò
На заседанието на 

ОбС –Стралджа, кое-
то председателят Ата-
наска Кабакова насро-
чи за 30 април, кметът 
на общината Митко 
Андонов ще даде отчет 
пред ОбС за състоя-
нието на общинската 
собственост и резултатите от нейното управление за 
периода януари – декември 2014г. В останалите 20 точки 
темите обхващат различни сфери от работата на общи-
ната.  Г-н Андонов е вносител на отчет за изпълнение 
Годишния план за развитие на социалните услуги за 
изминалата 2014г. По негово предложение съветниците 
ще гласуват Годишния план за развитие на социалните 
услуги за  2015г. и 2016г. На вниманието на ОбС ще 
бъдат доклади за изпълнение годишната програма на 
читалищната дейност и изразходения бюджет за 2014г. 
от местните читалища. Очаква се решение за намаляване 
капацитета на ДВУИ Маленово за периода 2016-2020г. 
Г-н Андонов ще представи отчети за дейността и изра-
зходените средства  от лицензираните  спортни клубове.

Атанаска Кабакова, председател на ОбС , е вносител 
на докладна записка относно основната месечна заплата 
на кмета от м.май т.г. Г-н Андонов ще направи своето 
предложение относно основните месечни заплати  на 
кметовете на кметства. В навечерието на майските кул-
турни празници съветниците ще обсъдят  предложения за  
награди на достойни културни и педагогически кадри. За 
пореден път съветниците ще обсъждат не малко молби 
за отпускане на еднократни помощи на нуждаещи се 
граждани. В дневния ред са  включени още  докладна 
записка  за предоставяне на общински пасища и мери 
на животновъди за 2015г., докладна записка  относно 
ликвидиране на съсобственост и др.

Ãðèæà çà ñãðàäíèÿ ôîíä
През изминалата 2014 г.  общината продължи  грижа-

та си за добро поддържане на сградния фонд. На този 
етап в добро състояние са учебните заведение СОУ”П.
Яворов”, основните училища в Стралджа, Зимница и 
Войника, детските градини в Стралджа, Зимница и др. 
Благодарение на привлечени европейски средства в  от-
лично състояние са и двата парка в общинския център.

   Средствата за капиталовите разходи през изминалата 
година бяха в размер на 2 199 793 лв., основно насочени 
към ремонти на обществени сгради и пътища. Подобре-
ния са направени  на улици в Зимница и други населени 
места. Разходите по възстановяване на  улична мрежа   
са  над 6 млн.лв. като само в Зимница са изразходени  
повече от 54 хил.лв. За поправка на четвъртокласни 
пътища са вложени  79 хил.лв. /Воденичане-Иречеково, 
Първенец-Правдино, Джинот-Чарда-Зимница, Алексан-
дрово-Поляна, Стралджа-Маленово и  четвъртокласен 
път в Каменец/. За изграждане на сондажи за напоява-
не в парковете са вложени  25 хил. лв, за общинския 
пазар в Стралджа – 280 хил.лв., за изграждане парк в 
Саранско – 28 хил.лв., ремонт на пенсионерски клуб в 
Каменец – 48 хил.лв.

Ðåìîíòúò íà æï- ëèíèÿòà 
Çàâîé- Çèìíèöà ñå áàâè
Транспортният министър Московски инспектира Лот 

2 и Лот 3 от проекта за модернизация на жп трасето 
Пловдив – Бургас. Той посети жп гарите Карнобат и 
Ямбол, както и междугарието Карнобат-Церковски. 
Физическото изпълнение на двете позиции до момента 
е съответно 93 % за Лот 2 и 77% за Лот 3. От провер-
ката бяха установени сериозни закъснения и слабости в 
изпълнението на Позиция 3 от проекта, осъществявана 
от “СК-13 Трансстрой” АД.

Проект „Рехабилитация на железопътни участъци от 
железопътната линия Пловдив - Бургас” е разделен на 
три участъка, като изпълнител по тях е ДЗЗД „Джи Си 
Еф - СК 13 - Трейс Рейлинфра Консорциум“. Позиция 
2 е с обща дължина 120 км и обхваща трасето от Стара 
Загора до Зимница. В лота е включена рехабилитация на 
жп отсечките Стара Загора – Завой и Завой – Зимница. 
Очаква се строителството по него да приключи в края 
на 2015 г. Позиция 3 обхваща отсечките Церковски – 
Карнобат и Карнобат – Бургас и е с обща дължина от 
150 км. Очакваното приключване е до ноември 2015 г.
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Ñèñòåìàòè÷åí åôåêòèâåí ïðîöåñ
Ïðåç 2014ã. ïðèõîäèòå îò îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò âúçëèçàò íà  1 194 512 ëâ.
Общинска администрация 

при община Стралджа съв-
местно с ОбС работят активно, 
последователно и разумно по 
управлението на общинската 
собственост. В началото на 
всяка година кметът на общи-
ната Митко Андонов докладва 
пред общинските съветници за 
извършената конкретна работа  
в това направление.  Към насто-
ящия момент в отдел „ИДОС” 
са съставени 2035 бр.акта за 
общинска собственост/ частна 
и публична/. През 2014г. са 
съставени 159 бр.акта, основно 
за земеделски земи по чл.19 от 
ЗСПЗЗ. За периода  е извършена 
продажба на земеделска земя с 

обща площ 1240,422 дка в зем-
лището на с.Александрово. За 
изграждане на площадка за зим-
но поддържане към АМ”Тракия” 
в землището на Воденичане са 
изкупени имоти  та обща стой-
ност 4500 лв. Извършена е и 
замяна  на общинска земеделска 
с частна  такава земя 9,233 дка 
като общата пазарна стойност на 
заменените имоти собственост 
на общината е 1415,34 лв. с обща 
площ 2,621 дка.

Към 31 декември 2014г. в 
общината действат общо 220 
бр.договори, от които 36 бр. за 
отдадени под наем общински 
язовири, 6 концесионни дого-
вори за язовири, 10- за отдадени 

под наем общински жилища,  58 
за отдадени под наем общински 
помещения. Най-много – 110 бр. 
са договорите за наем на общин-
ска земеделска земя. Наемните 
цени  на общинските имоти  са в 
резултат на проведени публични 
търгове и Тарифата към  Наред-
ба № 2 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с 
имоти и вещи общинска соб-
ственост.

Собствените приходи в бю-
джета за миналата година  въз-
лизат на 2 515 914 лв. в т.ч. 
приходите от управление на 
общинска собственост възлизат 
на 1 179 168 лв. и формират 
47,16% от собствените приходи.

Приходите от наеми на об-
щински недвижими имоти са 
265 541 лв. като най-голям е 
делът на приходите от наем на 
земеделски земи – 80,85% от 
общите приходи на наемите. 
Тези постъпления бележат ръст 
спрямо  2013г. с близо 6 000 лв.  
Постигнатите средни наемни 
цени за дка ниви са видимо 
по-високи.  Така в Чарда  те са 
69,90лв, Каменец – 53,35 лв., 
Маленово – 82,00лв., Водени-
чане – 89,50лв. и т.н. Според 
специалистите от отдел „ИДОС”  
тази стабилност на приходите се 
дължи  на факта, че в общината 
бяха предприети мерки  по из-
дирване на незаконно завладяни 

общински земеделски земи, 
сключване на договори за наем 
за тях и събиране на дължимите 
наеми. Своето значение има 
ежемесечния контрол на постъ-
пленията и съответно завежда-
не на дела срещу некоректни 
наематели. 

Приходите от концесии са 74 
765 лв. Те  бележат намаление 
което е в резултат на по-малките 
вноски, които общината полу-
чава от държавните концесии- 
кариера Блатото, Конактърла, 
Каменец и Иречеково. Общин-
ските концесионни вноски за 
отдадените на концесия язовири 
запазват нивата си. 

Свое място в управлението 

на общинската собственост имат 
нетните приходи от продажба на 
добита дървесина от общински 
горски територии. За 2014г. те 
са 281 745 лв. и бележат ръст 
с над 113 000 лв. Приходите от 
продажба на земя  са в размер 
на 554 431 лв.

През отчетния период общо 
приходите от общинска собстве-
ност достигнаха 1 194 512 лв. 
или  изпълнението е 156,93% 
спрямо предходната година.„, 
което налага и извода, че прихо-
дите от собственост при община 
Стралджа  бележат непрекъснат 
ръст на увеличение, което под-
помага решаването на конкретни 
задачи в интерес на гражданите.

Всяка  година  по 
това време учениците 
от ОУ”Хр.Ботев” Вой-
ника  се обединяват 

в желанието да зале-
сяват. В навечерието 
на Деня на земята и в 
изпълнение на проект 

Äåöà çàëåñÿâàò ñ ëþáîâ

BG 051РО001 -3.1.06 
„Подобряване качест-
вото на образованието 
в средищните училища 
чрез въвеждане на це-
лодневна организация 
на учебния процес” 
деца и учители  заса-

диха дръвчета в двора 
на училището. Според 
директора Живка Ва-
силева инициативата е 
похвална, децата влагат 
много желание и любов 
в засаждането на всяко 
дърво и храст, учат се да 

се грижат за тях, да се 
гордеят, че са участвали 
в едно добро начинание. 
Всичко това изгражда 
екокултура , правилно 
отношение към приро-
дата, което се запазва 
за цял живот.

СЪСТЕЗАНИЯ

 „ Áÿãàé áúðçî, 
õâúðëÿé òî÷íî“
Във връзка с патрон-

ния празник на ОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий“ 
град Стралджа  на 20 
април 2015г. ссе  прове-
де спортно състезание 
между четвъртокласници, 
организирано от Атанас 
Атанасов-старши въз-

питател в ППГ -4 
клас.

Сформирани 
бяха  два отбора и 
състезанието пре-
мина  в два етапа:

І етап- щафетна 
игра „ Боулинг“, 
която включва бя-
гане с преодолява-
не на препятствия 

и целене с топка по кегли.
ІІ етап- щафетна игра „Открий  думата“, в  която 

освен бързината, учениците  трябваше да покажат и 
уменията си по граматика.

Децата участваха с голям ентусиазъм в състезанието, 
което завърши с награждаването  на победителите и 
всички участници.

„Çíàÿ, ìîãà è óñïÿâàì“
На 21 ап-

рил  2015г. 
се  проведе 
състезание 
под мотото: 
„Зная, мога 
и успявам“, 
в което взеха 
участие   уче-
ници от 5 и 6 
клас.

Състеза -
нието преми-
на в 3 кръга: І 
кръг- „Зная“, ІІ кръг- „Мога“, ІІІ кръг- „Успявам“.

Сформирани бяха 4 отбора с по четирима участници 
във всеки отбор на случаен принцип.

Първи кръг премина под формата на викторина с въ-
проси от областите: бълг. език и литература , география, 
човекът  и природата , история и математика.

Във втори кръг учениците редиха пъзел на тема: 
„Безопасност на движението“.

В трети кръг отборите, стигнали до този етап, имаха 
за задача да открият думи в дадената им игрословица и 
да съставят изречения с тях.

Състезанието премина оспорвано  и емоционално , 
въпросите и верните отговори се демонстрираха чрез  
мултимедия. 

Всички участници получиха награди и грамоти .
Организацията и реализацията на състезанието   

премина под ръководството на кл.ръководители на 
учениците –Цветелина Тончева ,Виолета Атанасова 
,Веляна Атанасова, Пенка Георгиева .

В периода 17- 21 април 
2015 г. учениците от чети-
рите полуинтернатни групи 
в ОУ „Св. Св. Кирил и Мето-
дий”, с. Зимница, работещи 
по Проект BG051PO0001- 
3.1.06 „Подобряване на ка-
чеството на образованието 
в средищните училища чрез 
въвеждане на целодневна 
организация на учебния про-
цес” по ОП РЧР, организи-
раха редица мероприятия, 
посветени на Международ-
ния ден на Земята.

В ПИГ V- VIII клас уче-
ниците  дискутираха  на 
тема: „Земята- наш дом”. 
Те засегнаха доста еколо-
гични проблеми, които чо-
вечеството трябва спешно 
да разреши- замърсяване на 
почвата, водите и въздуха, 
безразборното изсичане на 
горите, климатичните проме-
ни и др. Накрая участниците 
в дискусията се обединиха 
около идеята, че дълг на все-
ки човек е да пази природата 
около себе си, защото е част 
от нея и Земята е нашият 
прекрасен общ дом. 

За чистотата в класните 
стаи, в училищния двор и 
около него учениците от 
всички полуинтернатни гру-
пи се грижат периодично. 
Те с желание и ентусиазъм 
се включват в почистването 

„Çåìÿòà – íàø äîì”

им по няколко пъти седмич-
но. Така у тях се възпитава 

екологична и гражданска 
култура. Тази седмица оба-

че, освен че се погрижиха 
за чистотата на спортните 
площадки, децата се погри-
жиха да  грейнат в красиви 
рисунки на тема „Нашата 
планета Земя- чиста и пре-
красна!” Красиви пейзажи, 
щастливи деца, играещи 
сред природата, планетата 
Земя, обгърната от човешки 
ръце- това са само малка част 
от оригиналните идеи, пре-
създадени от талантливите  
художници.

Да бъдат част от много-
бройните ученици в стра-
ната, обхванати в Проект 
BG051PO0001- 3.1.06 „По-
добряване на качеството на 
образованието в средищните 
училища чрез въвеждане на 
целодневна организация на 
учебния процес” по ОП РЧР, 
за нашите деца е привилегия 
и удоволствие. В часовете 
следобед те имат възможност 
да работят задълбочено върху 
учебния материал под ръко-
водството на своите възпита-
тели, да обогатяват общата си 
култура, да развиват своите 
възможности, компетенции 
и таланти. През тази седмица 
те се превърнаха и в по- ен-
тусиазирани еколози и такива 
ще бъдат и занапред- това 
си обещаха те в навечерието 
на Международния  ден на 
Земята- 22-ри април.
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Çà åäíà áúëãàðêà îò Ñàðàíñêî

Õóáîñò Ðàäèíà ñå íå çàáðàâÿ, 
ñêîïîñò íå îñòàðÿâàñêîïîñò íå îñòàðÿâà

Надя Жечева
Селата на България, оредя-

ващи, остаряващи,  не губят 
своето очарование. Съхраняват 
онези българи, които на пук на 
всички изпитания, трудности 
и тревоги продължават живота 
си - достойно и красиво. 

Имах щастието да се срещна 
с 83-годишната  баба Радка от 
стралджанското село Саранско.  
Ведра една такава, усмихната и 
щастлива, та чак да й завидиш. 
Беше на осмомартенско търже-
ство. Издокарана с новия кат 
дрехи, прибрала под забрадката 
сребреещите коси, приседнала 
чинно до дружките си от ма-
халата. Бастунката  свенливо 
напомня за болежки в краката, 
но сините й игриви очи, които  
не пропускат нищо, доказват 
здравия селски,  непреклонен 
дух. 

Рада Иванова Митева две дъ-

щери отгледала, на двама внуци 
се радва, макар и отдалече. Едва 
15-годишна в родното село  сре-
ща любовта на живота си - Иван, 
3 години го чака от войнаклък 
и само с писма си хортуват. 
Хубав семеен живот преживяла. 
Обичал я дядото. Всяка година 
на почивка я пращал, искал 
да я вижда здрава и щастлива.  
Екскурзии не пропускала, па-
наира в Пловдив добре знае, и 
на събора в„Мараш”-а песни е 
пяла. „Червендалеста бях, като 
ябълка!” хвали се Радка и при-
знава, че до днес се поглежда 
в огледалото. До днес менгиши 
трепкат на ушите й. „Живот си 
живеехме, с пръст ни сочеха в 
село!”, пренася се в миналото 
тя, за да признае, че на маса-
та ракийка си пийвали с кеф, 
приготвяла все вкусно ядене, 
майсторка на пити и козунаци 
била , пръстите си да оближеш. 

А той, вместо комплимент, въз-
хитен все питал: „Кога га меси, 
кък га напрай!” 

Баба Радка не знае що е 
мързел. Прела, сновала, тъкала 
неуморно, жътва с паламарка 
помни, стотици кирпичи на 
ръка правила... До днес  ревни-
во пази моминската си тронска 
премяна: „На газена лампа съм 
го  везала сукмана, сама на мене 
си не вярвам, че съм го прави-
ла!” Ръцете й не спират да се 
трудят. Научена е с всичко да се 
справя и да не виси по чуждите 
вратници. Все хубавото гони. 
И с умни и културни хора й 
се говори. 

Радка от пет години е сама. 
Дядото кърлеж го ухапал и го 
затрил. Ще не ще кравичката 
продала, пчели престанала да 
гледа, но не отбира ни    мъжка, 
ни женска работа. Не спира да 
върти мотиката, всичко си от-
глежда в градината и 4 дка лозе 
отгоре. Все тъй  обича песни 
да си попява. „С телевизора си 
пея!” и  за да  докаже тихичко 
на ухо ми припява   песента за 
Радината хубост. После като 
приказка ми доразказва друга 
песен :„Тежко му й горко, мамо,  
който две моми либи!” Призна-
ва колко много обича на хорото 
да се хваща. „Много играех 

кеджийската!” Не я разбирам 
и тя пояснява че „натъй, натъй 
са играй”.

Любопитствам здрава ли е. 
Тя пак се усмихва. На 38г. глава 
я заболяла, на 64г. оперирала ка-
мък в бъбрека. „Ама оздравях! 
И кръвното сама си го меря, с 
линия и конец, да покажа и на 
теб?” добродушно ми предлага. 
И все пак напомня:”Господ 
помага по малко! И тъй прежи-
вяваме. Колкото толкоз!”

За да не спре разговор-
ката насочва вниманието ми 

към кмета на Саранско, Румен 
Димов, който чете доклад за 
читалището:”Много ни е добър 
кмета! Грешка няма!” По-късно 
ще науча , че баба Радка му 
е редовен съветник. И все за 
добро. Тя била тази, която в 
читалището насновала в стария 
стан и затъкала, да се учат по-
младите! И това  много я радва! 
Пък и съселяните й я обичат и 
ценят! Какво още да иска от 
живота!      Баба Радка – хубаво 
име, хубав човек! Една българка 
от Саранско.

На 16 и 17 април 2015 
г. секретарят на Общи-
на Стралджа – Атанаска 
Христова, участва в ХХІІІ 
отчетно Общо събрание на 
Националната асоциация 
на секретарите на общини 
в РБългария, което се про-
веде в с. Арбанаси. 

В дневния ред на Общо-
то събрание бяха включени: 

1. Доклад на Мандатната 
комисия.

2. Приемане на нови 
членове на НАСО РБ.

3. Отчет за работата на 
УС на НАСО РБ за 2014 г.

4. Финансов отчет за 
2014 г. и проект на Бюджет 
на НАСО РБ за 2015 г.

5. Отчет за работата на 
Контролния съвет на НАСО 
РБ за 2014 г.

21 са новоприетите чле-
нове на Асоциацията. 

Символичен домакин на 
Общото събрание бе кметът 
на община Велико Търново, 
г-н Даниел Панов, който 
приветства всички учас-
тници в мащабния форум. 
Градоначалникът подчерта 
важното значение на Асо-
циацията и секретарите при 
провеждането на политики-
те, свързани с по-доброто 
административно обслуж-
ване и услугите за гражда-
ните, както и цялостната 
работа на администраци-
ята. Г-н Панов сподели 
още, че подобни форуми 
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Денят на труда и на 

международната работни-
ческа солидарност се от-
белязва ежегодно на 1 май 
и е един от официалните 
празници в България. На 
тази дата много страни 
в света честват общест-
вените и икономически 
постижения на работни-
ческото движение.
В България
Денят на труда е един 

от официалните празници 
в Република България.
Първият опит за чест-

в а н е  н а 
Първи май 
в България 
е от Топо-
графското 
дружество 
през  1890 
г. Обявен е 
за официа-
лен празник 
през 1939 г.
От  1945 

г. комунис-
т и ч е с к а -
та власт в 
Н а р о д н а 
република 
Б ъ л г а р и я 
започва да 
чества празника ежегод-
но. Държавата отбелязва 
Първи май с мащабни 

манифестации из цялата 
страна, в които задъл-
жително взимат участие 
държавните служители. 
Те се провеждат на цен-
тралния площад във всяко 
населено място. Мани-
фестиращите премина-
ват марширувайки през 
площада, като скандират 
предварително заучени 
лозунги, които прославят 
труда и работническата 
класа. През това време 
от трибуна, разположена 
на площада, са поздравя-

вани от партийни (БКП 
и БЗНС от управляващия 
ОФ), държавни и местни 

ръководители.
След края на комунис-

тическия режим в Бълга-
рия през 1989 г. Първи 
май продължава да е офи-
циален и неработен ден, 
но държавната власт не 
се ангажира с организи-
рането на масови прояви. 
Честването се отбелязва 
от социалисти, комунисти 
и анархисти, като най-
значителни са концертите 
на открито на Българската 
социалистическа партия.
В някои държави по 

света Първи май е отбе-
лязван официално, в дру-
ги се чества неофициално.

са прекрасна възможност 
за обмяна на опит между 
партньорите и членовете 
на асоциацията. Нацио-
налната асоциация връчи 
на кмета почетен знак и 
благодарности за доброто 
партньорство и ползотвор-
ното сътрудничество. 

Сред участници в общо-
то събрание бяха и пред-
ставители на Министер-
ски съвет, учредители на 

асоциацията, както и ней-
ни партньори. Специално 
внимание бе отделено на 
въвеждането на комплексно 
административно обслуж-
ване.

В съпътстващата програ-
ма, на 17 април, участници-
те, по покана на Община 
Велико Търново посетиха 
уникални културно-исто-
рически забележителности 
в село Арбанаси.
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Ñòðàëäæà
Предлага ковчези на цената на общината.

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

През месец март стартира национална кампания на 
Мрежата от 28 информационни центъра за популяризи-
ране на Кохезионната политика на Европейския съюз, 
посветена на новите оперативни програми за периода 
2014 – 2020 г. под надслов: „Да създадем заедно Бъл-
гария 2020“.
Целта на инициативата е да идентифицира нуждите 

на гражданите и да ги обвърже с реалните възможности 
на оперативните програмите.
През  първата част от инициативата, в края на месец 

март Областен информационен център-Ямбол проведе 
допитване до жителите от областта относно възможност-
ите за подобряване на живота във всяка от общините с 
европейски средства. Жителите на община Стралджа 
също се включиха в кампанията и изразиха своите 

Òåìàòè÷íà ñðåùà íà ÎÈÖ-ßìáîë ñ æèòåëè îò Îáùèíà Ñòðàëäæà

желания за развитие на региона с европейски средства.
Втората фаза на кампанията стартира от 20 април и 

ще продължи до 24 април.
Днес, в град Стралджа, тематичната среща започна с 

оповестяване на анализираните и обобщени резултати 
от проведеното през първата фаза допитване. Най-често 
срещаните предложения за подобрения в общината и 
региона са включени в електронна карта, която  беше  
представена пред гостите в срещата. Чрез разпростра-
няване на информация за Европейските структурни и 
инвестиционни фондове 2014-2020 г.  ще бъдат подпо-
могнати потенциалните бенефициенти в избора им на 
финансираща европейска програма, за да реализират 
своите идеи и ще повишат  познанията си относно 
новите оперативни програми.

За поредна година в 
СОУ „П.К.Яворов” град 
Стралджа се проведе Ден 
на ученическото самоу-
правление по повод праз-
ника на училището.
Това е ден, в който уче-

ниците заемат работните 
места на своите учители, 
директори и училищен 
персонал. Работният ден 
започна с оперативка в 
учителската стая, след 
която всеки пое своите 
задължения и ангажимен-
ти. Всеки от тях попълни 
анкета, в която сподели 
мнения и впечатления от-
носно длъжността, която е 
заемал. На работна среща 

в края на деня всички 
участници коментираха 
трудностите и приятните 
моменти от това прежи-
вяване.
Директорът на учили-

щето г-жа Маринова връ-
чи сертификати за удос-
товеряване на успешно 
преминалия работен ден и 
пожела на учениците да са 
все така отговорни и упо-
рити в своите начинания.

 ÊÐÚÃËÀ  ÌÀÑÀ
Продължават  меро-

приятията по повод па-
тронния празник на СОУ 
”П.К.Яворов” гр. Страл-
джа. 

Срещата приключи с теглена на 
томбола с награди, участие в която 
взеха всички, които попълниха ан-
кетни карти и отразиха имената и 
координатите си за връзка. 
През последните два месеца ОИЦ-

Ямбол събра  161 анкетните карти. 
Най-често срещаните предложения 
са за създаване на нови и по-устой-
чиви работни места за задържане на 
младите хора, подобряване на пътна-
та инфраструктура и разширяване и 
подобряване на социалните услуги, 
изграждане на детски и спортни 
площадки, благоустрояване на меж-
дублоковите пространства, ремонт 
на улици и тротоари, финансиране на 
млади фермери, подпомагане на малки 
стопанства, изграждане на спортна 
инфраструктура, създаване на приюти 
и обществени трапезарии за бедни, 

подобряване на автобусния транспорт и остарелия ав-
топарк, по-добро здравеопазване, по-добри социални 
услуги, развитие на туризма, подкрепа за самостоятелна 
стопанска дейност, по-модерно образование и откриване 
на производствени предприятия.

Äåí íà ó÷åíè÷åñêîòî 
ñàìîóïðàâëåíèå   

Името и делото на Яво-
ров са светини за всеки 
българин, но тази година 
учениците от 11 клас да-
доха своя скромен принос 
и към отбелязването на 
още едно събитие, което 
бележи жалоните на ге-
роизма на българина. Яво-
ров като революционер е 
своеобразен продължител 
на това дело. Учениците 
докоснаха присъстващи-
те родители, учители и 
ученици до най- ембле-
матичните произведения 
в българската литература 
и изобразително изкуство, 
отразили Априлското въс-
тание, и съдбите на техни-
те автори. 

По повод денят на зе-
мята – 22 април се прове-
де кръгла маса, на която 
учители и ученици спо-
делиха своите идеи за 
опазването на природата. 
В импровизирано предиз-
борно студио, учениците 
издигнаха кандидатури 
за „Мини министър на 
околната среда и води-
те”. Кандидатите за поста 
изложиха своите предиз-
борни програми и идеите 
си за опазване на околна-
та среда. Чрез гласуване 
за „Мини министър на 
околната среда и водите” 
беше избрана Мая Диче-
ва, ученичка от 8а клас. 
Тя представи екипа си и 
добре защити своята пре-
дизборна програма.
Учениците  от  ПИГ 

засадиха 2 храста и 6 
борчета по повод Денят 
на земята. възпитателите 
обясниха как трябва да се 
пази природата чиста и 
колко грижи трябва да се 
полагат за това, а самото 
засаждане на едно дръвче 
обяснява символиката на 
всичко това. Учениците с 
голям интерес участваха 
в засаждането, а възпи-
тателите им определиха 
коя група за кое дръвче ще 
се грижи, за да може да 
проследи развитието им.

 
 ÏÐÈÊÀÇÅÍ  ÑÂßÒ
В рамките на Яворови-

те дни учениците от втори 
клас проведоха празник 
на народната приказка. 

Малките актьори се пре-
въплатиха в героите от 
приказките "Неволята", 
"Болен здрав носи" "Ли-
сица и щърк", "Сливи за 
смет", "Момчето и вятъ-
рът" и др. Пресъздадоха 
интересно и емоционално 
любимите си приказки, 
определяха най-подходя-
щите поуки за всяка от 
тях. Гост на децата бе Хи-
тър Петър, който помогна 
на второкласничката Тони 
да си научи урока за на-
родните приказки.

ØÀÌÏÈÎÍÑÊÀ 
ËÈÃÀ
Футболът е магия и част 

от тази магия е турнирът 
Шампионска лига. Под 
това мото премина състе-
занието между отборите на 
VI, VIIa, VIIб и VIII клас, 
като част от мероприятия-
та по случай празника на 
училището. Много емоции 
и сред участниците, и сред 
публиката предизвикаха 
видео и музикалната загад-
ки играта „Аз треньорът”, 
в която ученици подреж-
даха съставите на отбори. 
Състезателите, показаха, 
че са добри менажери - на 
интерактивната дъска се 
погрижиха за екипиров-
ката на няколко тима. По-
следният кръг предполага-
ше и знания по география, 
защото върху постер се 
подреждаха освен треньо-
ри и стадиони и контурни 
карти на държавите, от 
които са отборите.

И макар, че ударението 
падна върху забавление-
то, на състезание като 
състезание, имаше и по-
бедители, и това бяха 
учениците от VIII клас, 
на  СОУ”П .К .Яворов”, 
на  чийто  отбор  г-жа 
Маринова, директор на 
СОУ”П.К.Яворов” връчи 
копие на купата на УЕФА.

 
ÏÅÅÌ È 
ÒÀÍÖÓÂÀÌÅ

"Стопи се мартенския 
сняг 
и селската речица, до 

вчера заледена, 
облива с пяна своя бряг,
от топъл вятър съжи-

вена."
Със стихове на Яворов 

започна празничния кон-
церт под надслов "Пеем, 
танцуваме и се забавлява-
ме" с ученици от ІІІ и ІV 
клас. Концертната програ-
ма включваше изпълне-
ния на български народни 
танци- хоро и ръченица, 
рап, песни на български, 
руски, английски език и 
модно ревю.
Проявите  по  повод 

патронния  празник  на 
СОУ"П.К.Яворов" про-
дължиха с организираната 
от Методическото обеди-
нение на природоматема-
тиците конференция на 
тема „Ученици и учители 
заедно за привлекателно 
училище”. Ученици и учи-
тели представиха своето 
виждане за училището и 
образованието.
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/продължение от 
миналия брой/

За нас атаката беше безус-
пешна и полка бе изтеглен и 
настанен по северния бряг на 
р.Драва до гр.Печ. От 15 януари 
1945г. до края на м.март ние 
водихме много тежки и кръвоп-
ролитни битки, особено много 
тежка и жестока бе  от 6 до 19 
март 1945г.

Немците бяха успели да на-
правят пробив като форсирали 
р.Драва навлезли в нашите 
позиции срещу 11 п.п. и бяха 
успели да овладеят предмостие  
12 км. В дълбочина и 20 км. 
Широчина.  Нашият полк по това 
време бе  в почивка, на 6 март в 
1 часа през нощта полка получи 
заповед за настъпление с трите 
си дружини към с.Кемиш, което 
бе отдалечено на 20 км . Това 
разстояние го взехме за 3 часа с 
прибежки в тъмна и мрачна нощ 
без да знаем кога и къде ще се 
срещнем с врага-Първа и втора 

дружини заеха  позиции около 
чифлиците  Ашо и Попа, аз бях 
изпратен към първа дружина с 
радиостанцията. Дружината се 
срещна с врага и започна  стра-
шен и непоносим тежък бой, 
пред мен падна убит командира 
на втора рота. Първа и втора 
дружина се насочиха по шосето 
за Драва  Сахардасел и Канаи-
сива с цел да се присъединят с 
трета интендантска дружина и 
съвместно с частите на 41 пехо-
тен полк се вдихнахме в атака. 
Започна се  ужасен ръкопашен 
бой, ние настъпвахме с големи 
затруднения, немските войски не 
можаха да отстоят и започнаха 
отстъпление. Нашите части ги 
преследваха и със жесток бой 
успяхме да овладеем селата  
Пешавар и Сапорци. На 7 март 
войниците от първа и втора 
дружини бяха капнали от умо-
ра, но атаките и контраатаките 
продължаваха. Боят беше много 
жесток и с големи затруднения 
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Стралджанското езеро1 
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Около 15 - 16 км на запад от 
Карнобат се намира Стралджанското 
езеро, наричано по-рано Аладаглийски 
гьол. Във вътрешността на България 
няма такива големи езера, затова то е 
единственото. Поради големия 
интерес, който това езеро 
представлява за любознателния 
наблюдател, ще дадем тук накъсо 
неговото описание. 

Стралджанското езеро лежи между 
селата Стралджа, Сигмен, Аладаглий2 и 
Докузек3. На север от него се издига 
едно бърдо (далечно разклонение на 
Стара планина), високо около 200 
метра, а на юг, изток и запад 
местността е слабо издигната. Езерото 
се простира надлъж от изток към запад 
около 14-15 км, а на шир, от север към 
юг са най-много 9-10 км.  

Покрай северния му бряг минава 
шосето Сливен-Карнобат, което върви 
през селата Сигмен и Аладаглий, а край 
южния - железницата за Бургас, която 
минава през Стралджа. Околовръст 
езерото има съвсем нисък, полегат и 
мочурлив бряг. Край северната и 
източната му страна се намират 
тук-там извори, които се втичат в него 
като малки вадички. Езерото се изтича 
през един отток откъм южната му 
страна, който се влива в реката Азмак; 
тя тече на запад и се влива в р.Тунджа 
на север от Ямбол. Няма никаква река, 
макар и малка, която да пои езерото, 
но изглежда, че то е един голям разлив 
на Марашката река, която тече от север 
към юг покрай западната му страна. На 
това място Марашката река образува 

голям и много полегат конус (пороен), 
който изгражда езерото откъм запад. 
На тоя конус са разположени селата 
Стралджа и Сигмен. При маловодие тая 
река се крие под почвата, а при 
пълноводие тя се разлива на юг през 
Стралджа и на изток към езерото. 
Подпочвената вода в Стралджа и 
околността й е съвсем плитко. 

Любопитен е общия изглед на 
Стралджанското езеро. Човек пътува с 
железницата по цялата му дължина, без 
да подозира даже неговото 
съществуване. Той не вижда нищо друго 
освен люляна от вятъра висока буйна 
ливада, заобиколена околовръст с 
широка ивица вода, която изглежда 
като река покрай зелени ливади. 
Зрителят би помислил, че това зелено 
петно е един прекрасен чалтик 
(оризище). И наистина, 
Стралджанското езеро, което заема 
около 120 кв. км. пространство, е 
почти изцяло обрастло с буйна тръст 
(камъш), висока 4-5 метра. Само една 
много малка част от него - "лъщинето", 
около 1 кв.км., находяща се близо до 
югоизточния му край, е съвършено 
чиста от тръст. Езерото има навред 
еднакво хоризонтално дъно с обща 
дълбочина 4-4 1/2 метра; краищата му са 
постепенно по-плитки. Езерото става 
още по-интересно, когато се навлезе 
навътре в него. С една малка рибарска 
лодка (корито), която се кара със 
сарък, пътникът навлиза в езерото по 
една вада, широка около метър и нещо, 
нарочно изсечена през тръстта, и 
излазя на твърда почва. По-нататък 
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всичко е обрастло с гъста и висока 
тръст. Почвата, съвсем влажна и 
мочурлива, се тресе и огъва; на 
пътника се струва, че ходи по някаква 
изопната черга. Тук-там, на места 
доста близо, се лъщят различно големи 
локви чиста вода. По-малките от тях 
(2-3 и до 10 м в диаметър) току речи 
не са обрастли с тръст и се наричат 
"гърли"; по-големите (с диаметър по 
стотина метра) са или съвсем лишени от 
тръст, или пък съвършено залесени с 
нея. Гърлите са много опасни дупки за 
пасящия ноколо добитък. Ако в тях 
падне случайно някой вол или бивол, 
сам много мъчно може да излезе; а 
престои ли повече от един ден, той се 
удавя.  

Ако разгледа внимателно това 
устройство на Стралджанското езеро, 
човек се убеждава в един много 
интересен факт: цялото езеро е 
покрито с плаващ остров, образуван от 
гъсто преплитане на тръстените 
коренища (дебели до 5 и повече см.), 
от които се образува пласт дебел 1 1/2 
- 2 метра. Тоя пласт, проникнат от 
изгнилите вече листа, стебла и 
коренища на тръстта, образува 
полуизгнил чернозем, на който освен 
тръстта и малко папур, растат тук там 
няколко други билки (дебелата сянка 
ги заглушава). Тая жива покривка на 
езерото е продрана и по тоя начин 
образува гърлите и отделните блата, а 
дето пък тя е хлътнала и потънала до 
дъното, образуват се големи 
пространства тръстеняци, залени с 
вода. При пълноводие, в кишовно 
време, този плаващ остров не се залива 
от водата, а се издига нагоре; при 
засуха пък той се снишава, а при 
съвършено изсушаване (при много 
голяма суша), което става много 
рядко, островът ляга съвсем на 

дъното. Когато придойде водата, 
островът наново се издига. В 
хоризонтална посока тая огромна черга 
на езерото не може да се движи, тъй 
като тя обхваща цялото езеро, па освен 
това, по краищата на езерото (на 
плиткото) и при хлътнатините тя е 
закрепена о дъното.  

Всичко това се забелязва много 
лесно. Достатъчно е човек да се взре 
в просечените на някои места канали за 
минаване на лодките, които канали 
свързват отделните блата, за да види 
както просечения пласт, тъй и 
куфината под него. Един по-як стрък 
тръст, отрязан на порез (наклонно) и 
набиван с ръце в почвата, навлазя 
постепенно в нея доста стегнато, 
после изведнъж хлътва надолу съвсем 
свободно и най-сетне окончателно 
спира, като опре в самото дъно. С тоя 
първобитен сондаж може да се измери 
доста точно както дебелината на 
пласта, тъй и самата дълбочина на 
водата под него.  
Но как и защо тоя остров плува над 
водата? Много просто. Коренищата и 
стъблата (живите, разбира се) които 
образуват скелета на плаващия остров, 
като всяка растителна материя по-лека 
от водата, плува над нея. Освен това, 
и едните и другите са извънредно 
богати с цевни тръбици, пълни отчасти 
със сок, а повечето с въздух - 
обстоятелство, което още повече 
намалява относителното им тегло.  

По-голямата част от езерото е 
съвсем непроходима. Само източната му 
част, откъм селата Аладаглий и 
Докузек, около лъщинето, е 
по-обитаема. Там, през нарочно 
просечени пътеки (вади), вкарват 
добитък, който пасе тръстта по 
острова. Тръстта е изпасена и 
околовръст езерото по плитката му 

Ñòðàëäæàíñêîòî åçåðî å ñðåä íàé- æèâîïèñíèòå â ñòðàíàò. 
Îáèòàâàò ãî ðåäêè ïòèöè è áîçàéíèöè. Ïðåäèçâèêâàëî å 

ëþáîïèñòâîòî è èíòåðåñà, êàêòî íà ó÷åíè, òàêà è íà îáèêíîâåíè 
òóðèñòè. Åòî åäèíî îò íàé- çàäúëáî÷åíèòå ìàòåðèàëè, ïîìåñòåí 
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ние успяхме да овладеем селата  
Драва Сартакел, боят продъл-
жаваше до късно през нощта и 
понеже бяхме много изморени  
и изтощени веднага заспахме 
в снежните окопи, но това не 
беше за дълго. Немците се бяха 
прегрупирали и започнаха силна 
нощна атака, започна се страшен 
нощен бой, нощта беше облачна 
и много тъмна. До сутринта ние 
успяхме да преминем канала и 
се настанихме в царевична нива. 
На 8 март трите наши дружини 
започнаха бая за с.Драва Чехи. 
През целия ден бушуваше силна 
снежна виелица. Нашата артиле-
рия продължаваше силна оръ-
дейна стрелба, сражението беше 
ужасно и продължи през целия 
ден. Бойното поле беше покрито 
с човешки трупове и от двете 
страни.  В този критичен момент 
пристигнаха в помощ 6 бр. наши 
танкове, които повдигнаха духа 
на нашите войници, но това бе за 
много кратко. Защото попаднаха 
в мочурливи места и не можаха 

да се придвижат, а някой от 
тях бяха поразени от немците с 
тяхното оръжие – танков юмрук. 
Боят продължаваше и през целия 
ден при силна снежна виелица.

На 9 март рано сутринта 
бяхме събудени от силна ар-
тилерийска стрелба, боят за 
с. Драва Чех започна ужасно 
жестоко сражение, атаките се 
редуваха с контраатаки, бойното 
поле цялото пламтеше. Нашите 
бойни единици оредяха, твърде 
много жертви се дадоха от наша 
страна в този нечуван бой, но 
целта беше постигната – с.Драва 
Чехи беше овладяно от нашите 
части с помощта на  съветските 
„Катюши”. Боят продължаваше 
в наша полза и ние успяхме да 
превземем селата Драва Соболч 
и Драва Полконя, тези села бяха 
овладявани на няколко пъти от 
наша и немска страна. Те бяха 
сринати  напълно , нямаше за-
пазена нито една сграда.

Продължава в 
следващия брой
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 НОВО!            НОВО!     НОВО!

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

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

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

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service

828 април 2015 г. ÑÏÅÊÒÚÐ

0890101017  ИЛИ 0988363702 
продава изгодно апарта-

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

Цени от 9 450 евро
/Изгодни наеми/. 
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В изпълнение програма-
та за Яворовите дни в СОУ 
”П. Яворов”, под ръковод-
ството на своя преподава-
тел  Иван Боянов , ученици  
подготвиха една невероятна 
изложба. В частта „Домаш-
на техника и икономика” 
децата показаха уменията 
при подготовка на различ-
ни макети. Възпитаници-
те на г-н Боянов, които 
са ученици от трети до 
осми клас, са съумяли да 
покажат богато въображе-
ние, интересни творчески 
идеи, сръчност , изобре-
тателност, което направи 
впечатление на учители и 
ученици. Висока оценка 
заслужават  Цветелина, 
Веска, Християн от трети 

клас, впечатляваща е Ай-
феловата кула на Десисла-
ва от пети клас, пъзелите 
на петокласниците Васил 
и Габриела. 

Бъдещи майстори на ку-
линарията се изявяват в 
кулинарната изложба. Раз-
личните блюда със сандви-
чи, сладки, салати , погачи 
и др. са истински шедьоври. 
Поздравления заслужават  
за оригиналните идеи и 
майсторството  Васил Ки-
ров, Христо Маринов, Ан-
дон Николаев, Даниела 
Маринова, Йордан Добрев, 
Ивайло Добринов… Апло-
дисменти за  творчеството 
на Натали, Стилиян,  Симо-
на, Сияйна, Мая и всички 
останали. Браво! 

Отношението към традициите и историята на едно населено 
място  е мерило за родолюбието. Каменец доказа, че не само има 
своите патриоти. Това са хора, които държат да предадат напред 
във времето всичко научено и съхранено от дедите. Фолклорните 

ÁëàãîäàðíîñòÁëàãîäàðíîñò
мъжка и женска  групи при читалище „Проф.Асен Златаров” с 
ръководител Таня Събева, читалищен секретар, се представиха 
блестящо в програмата „От българско по-българско” на телевизия 
СКАТ. Старите народни песни на селото, танците и обичаите бяха 
най-добрия атестат за майсторството на каменчани. И заслужено 
получиха поздравленията на водещата Галя Асенова. Много ни 
радва отзвукът от представянето. Продължават обажданията от 
всички краища на България с благодарност  и пожелание за все тази 
всеотдайност в любителската художествено-творческа дейност.

Благодаря на всички участници в групите! Бъдете живи и здрави, 
вдъхновявайте ни , поддържайте родолюбивия огън!

ЖИВКО ДИМИТРОВ, кмет на с.Каменец


