
email: s_vesti@abv.bg

 ÀÂÒÎÌÈÂÊÀ  - качествено вътрешно и външно измиване на леки автомобили и микробуси
ÑÅÐÂÈÇ- обслужване на ходова част, смяна и залепване на гуми, баланс, богата гама масла, филтри, анти-

фризи, 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 ваучери за храна
ÕÎÒÅË-  двойни и тройни стаи, един апартамент, оборудвани с хладилник, 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. 2)   26. 01. 2016 ã. 

ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕДЛАГА:
МИНИМАЛНА СТАРТОВА ЗАПЛАТА ЗА КОМПАНИЯТА В РАЗМЕР 
НА: 420 ЛЕВА;       
ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СТОЙНОСТ: 50  ЛЕВА;
БОНУС (СЛЕД 2-РИЯ МЕСЕЦ) В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИНДИВИДУАЛНОТО 

ПРЕДСТАВЯНЕ ДОСТИГАЩ ДО: 180 ЛЕВА;
ГАРАНТИРАНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТА ВСЯКО 8-МО ЧИСЛО ОТ МЕ-

СЕЦА, ВАУЧЕРИ ОТ 5-ТО ДО 15 ЧИСЛО ОТ МЕСЕЦА;
РЕАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ;
ВСЯКА ГОДИНА ДОКАЗАН ТРУДОВ СТАЖ СЕ ЗАПЛАЩА 0.6% ВЪРХУ 

ОСНОВНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ;
БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ  ДО И ОТ ЗАВОДА;
ТРИСЕДМИЧНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ;
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ.

Лицa за контакт: Снежана Колишева, тел. 0885 681 932;
 Р. Стаматова   0559 28 926, М. Лапчева 0559 29 240                                                     

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ!

 „СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЛОКАЦИЯ ГР. КАРНОБАТ НАЕМА МОНТАЖНИЦИ!

Êìåòúò íà îáùèíà Ñòðàëäæà ñïîíñîðèðà Êìåòúò íà îáùèíà Ñòðàëäæà ñïîíñîðèðà 
ñíåãîïî÷èñòâàíåòî ñ ëè÷íè ñðåäñòâàñíåãîïî÷èñòâàíåòî ñ ëè÷íè ñðåäñòâà
С адмирации към всич-

ки земеделски произ-
водители, които при 

първия сняг подпомогнаха  
безвъзмездно почистването 
на селските улици,  кметът 
на община Стралджа Атанас 
Киров лично се ангажира със 
собствени средства да  осигури  
гребла   за местни трактори, 
пясък  и гориво за последващо 
снегопочистване.  Само сед-
мица преди поредните снежни 
дни  г-н Киров, заедно със 
своите заместници Божидар 
Нихорлиев и  Иван Иванов,  
направи пълен обход на селата 
за осъществяване на разговори 
с кметове и земеделски про-
изводители  по  уточняване  
използването на земеделска 
техника  в предстоящо снего-
почистване.
Съвсем в навечерието на по-

редните снежни дни, г-н Киров 
финансира закупуването на 
най-необходимите две гребла, 
които веднага са   предоставе-
ни за ползване. Едното е пре-
доставено  на земеделски про-
изводител от с.Недялско, който 
ще почиства със свой трактор 
селата Недялско, Първенец, 
Люлин, Богорово и Правди-
но. В Саранско са осигурени 
средства за гребло на друга 
машина, г-н Киров осигури 
финансирането  на гумите и 
цялостното окомплектоване на 
трактора за зимно почистване 
на района. Проведени са разго-
вори с по един земеделски про-
изводител във всяко населено 
място, който със своя техника е 
потвърдил, че ще почиства  се-

лищата, като горивото изцяло 
е личен ангажимент на кмета 
Атанас Киров.
Фирмата, с която общината 

има подписан договор за зимно 
поддържане на четвъртокласна 
пътна мрежа,  извърши първи-
те услуги по снегопочистване 

Æàíäàðìåðèÿòà óäàðè Æàíäàðìåðèÿòà óäàðè 
íåçàêîííàòà ñå÷íåçàêîííàòà ñå÷
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под сериозния контрол на зам.
кмета Божидар Нихорлиев. С 
потвърждение от страна на 
кметовете  и км.наместници, 
представените протоколи за из-
вършените дейности и вложени 
материали са коригирани плюс 
предвидени компенсации за 

почистване от техника на мес-
тен земеделски производител  
на междуселищен път Зимни-
ца-Драгоданово. Така сметката, 
която като начало  общината  
заплати  на фирмата,  е в размер 
на 10 хил. лв. за снегопочист-
ване в общината плюс още 5 

хил. лв. за града. В сравнение 
с предходни години сумата е 
далеч по-малка. Контролът по 
фирменото снегопочистване 
и опесъчаване  продължава 
както от страна на общинското 
ръководство така и от кметове 
и км.наместници.
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0878951057 
ПРОДАВА

изгодно едноетажна 
къща  с допълнителни 
постройки и двор 600 
кв.м. в Стралджа на ул. 

„Иван Рилски”

ВАЖНО!!!!
Намерено  куче, немска 

овчарка, в района на ул.Хемус 
в Стралджа. За информация 
– Юлиян Сергеев, 

тел. 0899497760

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
Началникът на РУМВР Котел Борислав Гинев е 

съставил акт на 26.11.2015г. против Атанас Софийков 
Илиев, роден 1998г. от Стралджа,  затова, че същия ден 
в Котел при извършена проверка  не може да представи 
документ за самоличност, с което е нарушил чл.6 от 
ЗБЛД и на осн. чл.53/22/ от ЗАНН и във връзка с чл.80 
т.5 от ЗБЛД  ПОСТАНОВЯВА на  АТАНАС СОФИЙ-
КОВ ИЛИЕВ  наказание глоба. На основание  чл.15 ал.2 
от ЗАНН, във връзка с чл.80, т.5 от ЗБЛД заменя глобата 
с ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

Î Á ß Â À
  Със заповед № ОХ – 2/05.01.2016г. на министъра на отбра-

ната на Република България е разкрита процедура по обявяване 
на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, 
завършили граждански, средни или висши училища, във военни 
формирования от Сухопътните войски, както следва:

- за 61 механизирана бригада – 220 длъжности
- за 2 механизирана бригада – 130 длъжности
Срок за подаване на документите във Военно окръжие – 

Ямбол – до 19.02.2016г.
За допълнителна информация: Община Стралджа, стая 

№ 19, Яни Меразчиев, тел. 04761 5366 или 0885078472

Само през двата почивни 
дни в Стралджа  падналия дъжд  
надхвърли 70 л/кв.м. Заедно с 
предходните януарски  42 л/
кв.м, за месеца дъждът три пъти 
доближава нормата за януари . 
Като последица р. Мараш при 
с.Атолово  в пиковия момент 

беше с ниво 130-140 см, което 
ден по-късно   видимо спадна. 
Ако няма пробиви, то се дължи 
на почистения през последните 
две години участък , където 
скоростта на оттока е много 
висок. Количеството дъжд, 
обаче,  създаде проблеми на 

ßíóàðñêî èçîáèëèå 
îò äúæä

земеделските стопани. Така 
близо 1000 дка  в местността 
„Ташино” и „Блатото” са навод-
нени или преовлажнени и това 
ще даде отражение на посевите. 
Според кмета на селото Стефан 
Сотиров  атоловци са спокойни, 
изградената добра отводнител-
на система не позволи  да се 
стигне до  наводнени къщи и 
дворове.

Във Воденичане  Азмака 

покачи нивото си, най-близката 
къща беше наводнена, но след 
сигнала от кметството специа-
лизирания автомобил на пожар-
никарите от Стралджа  помогна 
за отводняването. 

За четири наводнени къщи 
съобщава Динка Караивано-
ва, кмет на с.Лозенец. Това , 
обаче, не е от пълноводието 
на р.Мараш , а от високите 
подпочвени води в Югоизточ-

ната част на селото, където от 
години отводнителната система 
е компрометирана. Проблемът 
е на вниманието както на г-жа 
Караиванова, така и на кмета 
на общината Атанас Киров, 
които вече имат своя план за 
противодействие на бедстви-
ето. Леденият северен вятър 
причини опасна поледица в 
района на селото, но заявените 
от кметството и осигурени от 
общината количества пясък са 
използвани за навременно опе-
съчаване на  площада, главния 
път, моста над реката и други 
опасни участъци. Автобусите 
се движат без проблеми. Децата 
също са на училище. 

×åòâúðòî çàñåäàíèå íà ÎáÑ – Ñòðàëäæà

Ïðèåìàò áþäæåò 2016
След обсъждане и утвър-

ждаване на  Годишна програма 
за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти общин-
ска собственост  за 2016г. и 
Стратегия за управлението и 
разпореждането с общинска 
собственост за периода 2015-
2019г. съветниците от Страл-
джа ще насочат вниманието 
си към най-важния финансов 
документ на общината. Бюджет 
2016г. влиза в ОбС след сери-
озна предварителна работа на 
финансистите по подготовката 
му и задължително обществено 
обсъждане.  В дневният ред 
на заседанието председателят 
инж.Живко Ангелов включва 
докладни записки за ликви-

диране на съсобственост и 
продажба на общински имот. 
Кметът Атанас Киров е вно-

сител на докладна записка  
относно ползването на об-
щински пасища и мери от 

собственици на животновъдни 
обекти. Очаква се решение на 
съветниците за определяне 
представители на общината 
пред Асоциация общински 
гори. Ще бъде изслушан отчет 
за дейността на МКБППМН за 
изминалата 2015г. Предстои 
прием на  Годишна програма 
за развитие на читалищната 
дейност и Културен календар 
за 2016г. както и Общински 
план за младежта за новата 
година.

Четвъртото заседание на 
ОбС Стралджа ще се проведе 
на 27 януари. Преди това всич-
ки материали ще бъдат разгле-
дани и обсъдени на заседания 
на постоянните комисии. 

Øàðåíè èìeíà â Ñòðàëäæà
През изминалата година в общината броят на 

починалите е достигнал 303. От тях мъжете са 
156, а жените – 147.

През изминалата 2015г. в община Стралджа регис-
трите отчитат родени 153 деца. За пореден път моми-
четата са почти двойно повече от момчетата – 173 на 
80, което възрастните хора отчитат като добра поличба. 
По време на криза се раждали повече момичета като 
обещание всяко от тях да увеличи раждаемостта през 
следващите трудни години. И ако в страната модни и 
екзотични имена изместват старите, благозвучни бъл-
гарски, то в стралджанско като че ли традицията все още 
надвива желанието за модерност. Прави впечатление, 
че родителите без колебания избират имената Йордан, 
Георги, Иван, Янка, Нина, Елена…Срещат се често 
Александър, Валерия, Кирил, Ралица, но не липсват и 
по-редки имена като Зана, Дарин, Гроздана, Моника, 
Верджиния, Дафинка, Витка. В зависимост от етноса 
има избор на имена като  Зехра или  Айше, но ако има 
такива които правят впечатление то това са децата 
кръстени Вануела, Аби или…Гутка. Съвсем в тон със 
съвремието все по-често майките и татковците не се 
съобразяват с родовата традиция детето да носи името 
на баба или дядо, а избират да носи името на приятел, 
на кръстник, на единия от родителите или просто за-
щото искат да звучи тяхно  любимо име. Както и да се 
казва новороденото нека то да е живо и здраво и повече 
българчета да проплакват с всяка следваща година. 

Ïðèåìåí  äåí íà êìåòà
В първия си приемен ден за годината кметът на общи-

ната Атанас Киров прие и изслуша близо 20 граждани. 
Всеки от тях пожела лична среща с г-н Киров, за да 
сподели  проблеми свързани най-вече с необходимост 
от работа. Обръщайки внимание на всеки от посети-
телите, за да подпомогне решаването на проблемите 
с безработицата,  кметът прояви интерес за нивото на 
образование, квалификация и личен опит на всеки от 
кандидатите да се реализират на пазара на труда. От 
години община Стралджа поддържа висок процент на 
безработица, който през зимните месеци обикновено 
нараства. Имайки предвид  малките възможности на об-
щината  за осигуряване на работа г-н Киров  се ангажира 
с проучване сред местните общински и областни фирми 
за наличие на работни места, за да бъдат насочени натам 
желаещите да се реализират.

    Кметът на община Стралджа Атанас Киров  ще 
има всеки месец приемни дни. Записаните  ще се уведо-
мяват лично за деня и датата, в който ще се провеждат 
срещите. Приемни дни се планират  и за зам.кметовете.

През новата 2016г.  за чи-
талищата в община Стралджа 
ще бъдат разпределени 226 
560 лв. държавна субсидия 
при запазен брой численост 
32 щатни бройки. Решение-
то бе взето на заседание на 
комисията за разпределение 
на държавната субсидия в 
която участват представи-
тели на всички читалища  в 
община  Стралджа.   Както 
подчерта Недялка Димитрова, 
гл.експерт отдел „Образова-
ние и култура” и председател 
на комисията,  разпределение-
то е направено  съгласно Ме-
ханизма за разпределение на 
средствата, спазвайки опреде-
лените критериите между кои-
то   брой население и доказана 
дейност. След активно обсъж-
дане на заседанието  проектът 

Ðàçïðåäåëåíèå íà ñóáñèäèè

бе утвърден с малки поправки. 
Най-много средства- 77 060 
лв., ще получи най-голямото  
читалище в общината „Про-
света 1892” Стралджа, което 
има и най-богата дейност 
с изяви в града, общината, 
областта и в страната. Чита-
лището в Зимница ще получи 
21 000 лв. субсидия, с две 
хиляди по-малко се субсидира 
дейността на културния храм 
във Войника, по 10 500 лв. ще 
получат читалищата в Лозе-
нец, Воденичане, Тамарино.  
След изказване на кмета на 
с.Иречеково Николай Генов 
с представяне на  активната 
дейност на читалището през 
изминалата година, сформи-
рания успешен танцов състав 
„Незабравка” и множеството 
изяви с награди, представи-
телите на читалищата в Не-
дялско и Маленово направиха 
колегиалното предложение по 
500 лв. от техните субсидии /
които остават с по 6500лв./ 
да бъдат насочени за Ирече-
ково. Така през новата година 

иречековци ще разполагат 
с 8000 лв. С благодарност, 
връщайки жеста г-н Генов 
обеща безплатни концерти  
на иречековските самодейци 
в двете села.  Читалищата в 
по-малките селища като Са-
ранско, Палаузово, Атолово, 
Богорово и др. получават по 
3500 лв. субсидия.

Участниците в заседанието 
изслушаха с внимание подгот-
вения от Кольо Пехливанов, 
гл.експерт „Култура”,  отчет 
за дейността на читалищата 
през изминалата година. За да 
добият всички впечатлението 
за една богата, разнообразна, 

с много изяви и награди кул-
турна дейност, доказателство 
за активната работа на мест-
ните читалища. Не напразно 
и гостът Иванелина Йовчева 
от РЕКИЦ адмирира отчета 
и изрази възхищението си от 
активността на самодейните 
формации в община Страл-
джа. 

Заседанието утвърди но-
вата Годишна програма за 
развитие на читалищната 
дейност в община Страл-
джа и  Културния календар. 
Председателите на читалища 
получиха и по пакет книги, 
дарение от БЛРС.



3 ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Æàíäàðìåðèÿòà óäàðè Æàíäàðìåðèÿòà óäàðè 
íåçàêîííàòà ñå÷íåçàêîííàòà ñå÷
Ðîìñêè êðàäöè íà äúðâà îñòàíàõà áåç êîíå è êàðóöè

Всяко престъпно деяние ще 
бъде наказвано!  Община Страл-
джа няма да допусне  посегател-
ства върху  държавно, общинско 
или частно имущество. Това до-
каза поредната специализирана 
полицейска акция на територията 
на Стралджа,  последица от която 
са иззетите  от служители на  РДГ 
– Сливен, със съдействието на 
РУ-Стралджа,   7  ромски каруци 
заедно с конете. Представители-
те на Зонално жандармерийско 
управление – Бургас, заедно с 
полицейски сили от Районно 
управление Стралджа, успяха да 
заловят на местопрестъплението  
извършителите на  кражба на 
дърва в района на Маленово. Тра-
диционните оправдания на роми-
те , че това са само „вършини” и 
ги използват, за да се отопляват, 
не помогнаха. Придружавани от 
полицаите  мъжете бяха прину-
дени да разпрегнат каруците в 
Стралджа, да разтоварят дървата, 

Âèñîêà îöåíêà çà Ðàéîííî 
óïðàâëåíèå - Ñòðàëäæà
Ïîâèøåíà ðàçêðèâàåìîñò íà ïðåñòúïëåíèÿòà
Близо 77 % разкриваемост на престъпленията отчете 

РУ- Стралджа за изминалата 2015г.  В сравнение с пре-
дходната година  тя е увеличена със 7 %. 

Годишният отчет-анализ бе представен пред слу-
жителите на управлението от началника гл.инспектор 
Йордан Йорданов на 15 януари в присъствието на 
гостите  Атанас Киров, кмет на общината и ст.комисар 
Генчо Иванов, директор на ОД МВР Ямбол. Имайки 
предвид множеството криминогенни фактори и през 
изминалата година Районно управление Стралджа е 
разчитало основно на  целенасочената и постоянна 
превантивна  дейност, вследствие на която  не е допус-
нат ръст на престъпността, която е запазила нивото си. 
Отчетено беше, че  кражбите са повече от половината  
от криминалните деяния, извършени през 2015г. В срав-
нение с миналата година , обаче,  те са намалели с 24 
%, а разкриваемостта им е пораснала  с 12 %, като при-
чина за това отново е активната превантивна дейност. 
Служителите на управлението са разкрили, доказали и 
документирали всички тежки престъпления, извършени 
през годината в общината. Отчетени бяха много добри 
резултати по всички дейности, свързани с основните 
функции на МВР за опазване на обществения ред, 
противодействие на престъпността и превенция, осигу-
ряване на безопасност и контрол на пътното движение, 
защита на законните права и свободи на гражданите, 
юридическите лица, държавните и обществени органи 
и организации.

В изказването си ст.комисар Генчо Иванов изрази 
своето задоволство от постигнатите резултати на 
РУ-Стралджа и благодари на служителите за тяхната 
всеотдайност и професионализъм при изпълнение на 
служебните задължения. Той посочи , че тези резултати 
са  предизвикателство   за новата година. От своя страна 
кметът Атанас Киров също поздрави полицейските слу-
жители за високата ефективност в тяхната работа като 
им пожела  здраве и ползотворна работа  и да не отстъп-
ват от завоюваните позиции. Г-н Киров изрази готовност 
за пълна подкрепа и съдействие на РУ –Стралджа при 
разрешаване на възникнали проблеми и в цялостната 
съвместна дейност в интерес на жителите на общината.

През м.март отчетът на РУ-Стралджа ще бъде  пред-
ставен и в Общинския съвет. По предварително огласен  
график с него  ще бъдат запознати  и жителите на всички 
населени места в община Стралджа.

след което  конете и каруците 
веднага бяха натоварени на спе-
циалния транспорт на РДГ Сли-
вен. Конфискуването на конете 
се оказа най-притеснително за 
насъбралите се разтревожени 
групи роми, които  повтаряха: 
„Без конете от глад ще умрем!” 
с обяснението , че използват 

ППС с животинска тяга за …
събиране на билки! Веднага след 
това побързаха да се поправят, 
че всъщност берат корени, които 
предават на пункт в Стралджа. 
Вярно или не , нарушението за 
незаконно събиране на дърва  е 
факт и ще отговарят за това. Със-
тавени са 7 АУАН за незаконен 
добив на дървесина и са иззети  

ППС, теглени с животинска тяга.
В бюлетина на Областна ди-

рекция на МВР Ямбол се посочва 
още, че  са задържани две ППС 
с животинска тяга за нарушение 
на общинската Наредба № 17  
за регистрация на ППС с живо-
тинска тяга.

В хода на операцията за про-
тиводействие на битовата прес-
тъпност,  проведена на 20 януари 
в часовете от 12,00 до 20,00 ч., 
на територията обслужвана от РУ 
–Стралджа,  са проверени общо 
35 МПС, 11 ППС с животинска 
тяга, 4 питейни заведения и 52 
лица. Съставени са 7 акта за 

установени административни 
нарушения /АУАН/, наложени 
са 5 глоби по фиш, установено 
е едно лице, осъществяващо 
нерегламентирана търговия с 
пиротехнически изделия. 

Специализираните операции 
от този вид  на територията на 
община Стралджа   ще продължа-
ват да се провеждат периодично. 

С ясното съзнание за отговорността на Местната комисия за 
борба с противообществените прояви, в присъствието на прокурор 
Русев от Районна прокуратура Ямбол, всички членове изслушаха 
с внимание отчетния доклад на секретаря Георги Петров. След 
доклада заседанието продължи в един сериозен разговор за бъде-
щата работа. В името и за доброто на децата от община Стралджа.

Нисък жизнен стандарт на местното ромско население, 
бедност и липса на средства за препитание и трудова заетост, 
неблагоприятна семейна среда, в която живеят извършителите 
на противообществени прояви, занижен родителски контрол или 
незаинтересованост от страна на родителите – това са основните 
фактори които определят извършването  на противообществени 
прояви  от малолетни и непълнолетни на територията на община 
Стралджа. Водените на отчет в ДПС лица са 19 за годината, от 
които най-много са непълнолетните момчета – 14. Има разгледани 
9 възпитателни дела  и наложени 18 мерки по чл.13 от ЗБППМН, 
предимно за домови кражби. Има наложена една присъда на не-
пълнолетно момче, което се намира в ПД”Бойчиновци”.
Ïðåâàíòèâíà äåéíîñò
За МКБППМН като основна се запазва превантивната дейност. 

Като полезни се отчитат индивидуалните срещи и разговори  с 
деца застрашени от отпадане , нарушили Правилника за вътрешния 
ред  и с деца от проблемни семейства.Запазва се вниманието към 
подрастващи чиито родители работят зад граница. Свое място в 
дейността на МК имат инициативите „Открити дни”, „Не на нар-
котиците!”, „Агресията в училище и на улицата”. Периодично с 
учениците в училищата се провеждат беседи, акции, презентации. 
В изпълнение на Програмата за превенция на насилието  във всяко 
училище комисията организира, анкети и  кръгли маси с коментар 
на тормоза в училище, , интересно премина арт ателието „Нари-
сувай своята агресия”, отбелязан е и Денят на толерантността.  
Специално място се отделя на добрите практики и подходи за 
справяне с агресивно поведение. Комисията работи активно с 
родителите, педагозите, представителите на различни институ-

ßñíè öåëè, àêòèâíà äåéíîñò

ции. Създаденият Обществен съвет по опазване на обществения 
ред предприема мерки за решаване на конкретни проблеми. С 
тревога от падането на границата на раждащите на 14,13, че и 
на 12г. комисията определя проблема като един от важните и 
подпомага непълнолетните и малолетните за правилно отношение 
към майчинството.
Ñúâìåñòíè óñèëèÿ
Консултативният кабинет работи  от 2007г. като помощен ак-

тивен орган към МК. Привлечените в него специалисти – юрист, 
социален работник, лекар и др. оказват конкретна помощ на деца 
и родители като целта е не да назидава, а да съветва и помага. Със 
заповед на кмета на общината за разрешаване на случаи на деца 
в риск  работи и мултидисциплинарен екип. Добра е съвместна-
та работа с всички институции отговарящи за възпитанието на 
малолетните и непълнолетните – РУ, отдел „Закрила на детето”, 
Пътна полиция, Училищни комисии. Решаваща роля за постигане 
на добри резултати имат обществените възпитатели, които след 

щателен подбор се назначават със заповед на кмета. 
Ïîçèòèâíè î÷àêâàíèÿ
Като цяло МКБППМН получи добра оценка за работата си 

през изминалата година. Акцентът при възпитателната дейност 
е поставен върху позитивно коригиране на мотивацията, цен-
ностите и поведението на децата в риск и техния най-добър 
интерес. Този извод обаче не попречи на председателя Божидар 
Нихорлиев, зам.кмет на общината, да направи едно сериозно и 
критично изказване в което се визират новите изисквания за 
много по-висока активност и примери за добра работа на местно 
ниво. „Без заобикаляне или омаловажаване на проблемите,  ще 
вдигнем оборотите на работа, ще бъдем до децата, за да обяс-
няваме, да помагаме, да съдействаме за избора на правилния 
път в живота. Ще подсилим работата с родителите, ще бъдем 
там, където е необходимо, ще реагираме с бързи и адекватни 
действия срещу всеки възникнал проблем. И ще се радваме ако 
върнем уважението на децата към родителите, към възрастните, 
към учителите, към самите себе си.”, подчерта г-н Нихорлиев 
заявявайки категорично готовността си да откликне на всяка 
покана за разговор на всички теми с подрастващите. Членовете 
на комисията, които споделиха трудностите по възпитанието 
на днешните хиперактивни деца, дадоха гаранции че са готови 
да работят в новото темпо за постигане на по-добри резултати. 
Като секретар на МК Георги Петров изрази всеобщото мнение, 
че както членовете на МК така и обществените възпитатели ще 
оправдаят доверието, което им гласува общината.

На заседанието бе утвърден актуализираният състав на МК 
, нови обществени възпитатели и  план за работа на комисията 
за 2016г. в който се конкретизират всички дейности по теми и 
месеци.



426 януари 2016 г. ÎÁÙÅÑÒÂÎ

                                
 
 
 
 

   
 
 
 
 

   „   2007 – 2013 .“ 

  
   

  

    . DIR-5112122-
C008/17.10.2012,  "     

        –  
" 

                   
     „   2007 – 2013 .“ 

 . 

. 

 
  

 
        

 
         

     
     
  „   

     
    –  ” 

      
   

       
.     

     
  57  23 .   

      
,    

   , ,   , ,  
   ,   

      
   

    ,   
 -     

  , 
      

.     
   23  

2015 .      
.    

.  ,   
„ “,    

  .   
   , 

 ,  ,    ,    , 
  ,    „  -2015” –   

 – „  – “ , „  “ , „ “ ,  
 „  “  -    ,      

. 
                  

     .  
  „             .”,  -  

,           .  
        ,    

     .        
, , ,          -  .  

     ,      31 266 832 .,      
„   2007-2013 .”,          

   DIR-5112122-C008/17.10.2012.     
             

         .    
  ,  -     ,    

2015 .,              
.          331 257 .   

                           

           
 

         ,    
„   2007-2013 .”.         

         ,      
         , 

       . 

Î Á ß Â À
äî çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà è îáùåñòâåíîñò

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Булгартрансгаз” ЕАД с адрес, гр.София, 1336, ж.к.”Люлин” 2, бул.”Панчо Владигеров” 
№ 66, ПК 3, Булстат: 175203478

ñúîáùàâà
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на между-

системна газова връзка Турция – България (ITB)”, фаза: Предпроектно проучване, която засяга 
Община Стралджа, Област Ямбол.

Подробна информация за проекта може да намерите в кметството на Общината. 
Контакт с инвеститора: Петя Богатинова – тел. 02/939 62 62; гр.София, 1336, ж.к.”Люлин” 2, 

бул.”Панчо Владигеров” № 66, ПК 3
Писмени становища и мнения се приемат в MОСВ, гр. София – 1000, бул. “Мария Луиза” № 

22, тел. 02/940 6000.

Â íîâèÿò Êóëòóðåí êàëåíäàð íà Îáùèíà Ñòðàëäæà

Òðàäèöèîííè  ïðàçíèöè  
è ÷åñòâàíèÿ
С раз-

нообра-
з и е  на 
т р а д и -
ционни 
п р о я в и 
,  че ст -
в а н и я , 
отбеляз-
ване  на 
г о д иш -
н и н и 
стартира 
и з п ъ л -
нението 
на новия 
Ку л т у -
рен  ка-
лендар в община Страл-
джа, който бе утвърден 
на годишното заседание  
с участие на всички чи-
талищни председатели. В 
началото на януари деца 
и възрастни изразиха по-
читта си към гениалният 
поет Яворов, свързал жи-
вота и творчеството си и 
със Стралджа. Пенсионер-
ски клубове и фолклорни 
състави към читалищата 
организираха интересни 
вечери с посвещение на 
традиционния Бабинден. 
В много от селищата за-
почна подготовка за кукер-
ските дни, а в общината 
вече събират заявки за Об-
щинския кукерски праз-
ник. Културният календар 
предвижда представяне на 
някой от кукерските групи 
в регионални и национал-
ни маскарадни празници. 
Стралджа, Зимница, Каме-
нец, Воденичане, Лозенец, 
Иречеково, Недялско , а и 

други селища в общината 
подготвят с голямо стара-
ние и обичания празник 
Трифон-Зарезан. Нався-
къде по своему богат и 
разнообразен. 

Има някаква надпревара 
между читалищата и пен-
сионерските клубове за 
шарено отпразнуване на 
Първи март , Тодоровден 
, Осми март и др. През 
м.април любителите на 
театралното изкуство  оч-
акват премиерен спектакъл 
на Театрална работилница 
„Мелпомена”. През проле-
тта в общината ще бъдат 
отбелязани празниците 
Лазаруване и Великден. 
Палаузово ще бъде център 
на фолклорния празник 
„На Великден по хората, 
на Гергьовден по сбората”. 
Вниманието на децата ще 
бъде привлечено с прояви  
в Седмицата на детската 
книга, Ден на Европа, Све-
товен ден на земята и др. 
В средата на м.май в града 

ще се проведе традицион-
ния народен събор „Мараш 
пее”. Училища, ЦДГ и чи-
талища ще вземат участие 
в отбелязване на 24 май, 
Ден на детето, 2 юни. 
Читалището в Зимница 

планира отбелязване на 
90 години от създаването. 
Библиотеката в Стралджа 
даде заявка за организира-
не на курс по компютърна 
грамотност „За интернет 
няма възраст”. През ес-
ента неуморимите само-
дейки от Джинот ще орга-
низират своя неповторим 
„Празник на традициите”. 
Майстори  на изящното 
слово от цялата страна ще 
бъдат поканени за участие 
в поредното издание на 
Националния литературен 
конкурс „Дървото на жи-
вота” на името на Станка 
Пенчева. С внимание и 
с подходящи прояви ще 
бъде отбелязан празника 
на Стралджа Арханге-
ловден.  

Çäðàâå è ñàìî÷óâñòâèå 
ñ ïëóâàíåïëóâàíå
В студените януарски дни най-

приятно е в плувните басейни 
на СОУ ”П. Яворов” Стралджа. 
Часовете по плуване за учениците 
от втори до дванадесети клас пре-
минават бързо и неусетно. В по-
мещението се поддържа нормална 

температура както на водата, така 
и на въздуха, лаборанта Желязка 
Джабарова  коригира стойностите 
за  чистота на водата  ежедневно. 
За осигуряване на необходимите 
препарати традиционно пома-
га  училищното настоятелство. 

Директорът Валентина Ма-
ринова назначи спасител, 
който  непрекъснато е край 
плувците, дава указания за 
правилно отношение към 
спорта, помага на тези които 
искат да усвояват различните 
стилове на плуване с надеж-
дата, че сред неговите възпи-
таници може да е един бъдещ 

републикански първенец. 
Преди пускането в действие 
на басейна училищното ръ-
ководство осигури финанси-
ране за наложащ ремонт на 
съблекалните и сега условия-
та са още по-привлекателни. 
„Децата на СОУ ”П .Яворов” 
заслужават тази прекрасна 
база. Те знаят, че плуването  

ги прави по-здрави и силни, 
спомага за тяхното правилно 
физическо и психическо раз-
витие, освен това дава едно 
завидно самочувствие!”, ка-
тегорична е г-жа Маринова, 
която напомня, че в края на 
сезона отново ще има учи-
лищен турнир по плуване с 
награди за най-добрите. 
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Íà Áàáèíäåí â Ñòðàëäæà
“Баби” орисаха  новоро-

дената Златина
С тиганици и варено пиле 

за „булката-родилка”,  пога-
чи и стралджанска моцаре-
ла/овче домашно сирене/ по-
черпиха бабите в Стралджа. 
Клуб „Дълголетие” отбеляза 
Денят на родилната помощ, 
Бабинден, с едно шарено и 
атрактивно тържество, кое-
то дълго ще се помни. Це-
лият народен обичай беше 
представен като театър, а 
артистите, по сценарий на 
Донка Миронска и Петранка 
Рахнева,  до един изпълни-
ха ролите си великолепно.  
„Булката”- Кута Тенева, 
„роди” момиченце, което 
кръстиха Златина, на името 
на бабата- Златка Салла-
кова. Та пък,  като веща 

свекърва, преди важното 
събитие изпъди годеника 
от одаята, жените свалиха 
ръчениците, за да скрият 
раждането и всички вкупом 
се радваха на идването на 
новия живот. След задъл-
жителното къпане и благо-
словии за здраве булките 
бяха  отдолу прикадени, на 
всички бабата върза червен 
конец против уроки и здра-
ве, бебето орисаха щедро с 
очакване да последват още 
много бабувания. Стопа-
нинът, който имаше задача 
да черпи от домашното 
вино и суджуци, изигра 
сполучливо  Делка Куртева. 
Единственият мъж, който 
се престраши  да нару-
ши женската атмосфера на  
Бабинден – Тодор Кондов, 

си получи заслуженото – 
със сажди го начерниха, с 
червило го помазаха, но и 
той яде и пи за здравето 
на бебето и на булките. 
Масата остана за дълго 
отрупана с погачи, торти, 
сладки. „Кусай си!”, канеха 
щедро по стралджански 
всеки от присъстващите 
бабите, щастливи, че могат 
да покажат майсторлъка си. 
И песни се изпяха, часове 
от хорото не се пуснаха. 
Донка Жечева, председател 
на клуба, благодари за ста-
ранието на всички участни-
ци в тържеството, които за 
пореден път  показаха, че са 
най-ревностните пазители и 
съхранители на традициите 
в града.

Надя ЖЕЧЕВА

Íà Áàáèíäåí æåíèòå  âëàñòâàò
Âúâ Âîéíèêà áàáóâàò è àíãëè÷àíêè

Êàòî âðåìå îíî
Под егидата на кметицата на село Войника  Мария Георгиева  

Бабинден се превърна в истински празник за жените от селото. 
Празничната трапеза бе разположена в сладкарницата на Пенка и 
Христин Христови. Събитието бе уважено от лекаря д-р Господин 
Димитров, фелдшера Христо Христов и дежурната фелдшерка 
в Звеното за спешна медицинска помощ. Те изпълниха тради-
ционния ритуал "бабуване" под възторжените аплодисменти на 
присъстващите. Звучеше разнообразна и приятна музика, която 
създаваше весело настроение сред всички. Хората и танците в 
препълнената зала и вън на двора не секваха. А превъплътилата 
се във врачка Станка Танева с хумористичните си предсказания 
допълваше чудесното настроение у празнуващите жени. 

Сред празнуващите Бабинден жени в село Войника бяха и 6 
чужденки - пет англичанки и една полякиня, които със съпрузите си 
са в селото от 10 години и се смятат вече за кореняк войничанки. 
Споделят, че тук много им харесва и не желаят да живеят другаде. 

Янко СТЕФОВ

В ДЖИНОТ
Ñ òî÷èëêà âîäÿò õîðîòî
От сутринта звуците на тъпана и гайдата събираха жените за 

отбелязване на най-тачения празник. Шарената процесия обиколи 
селото, за да стигне до дома на наречената „баба”. Таня Петро-
ва, баба на две мъжки внучета,  ги посрещна в народна носия. 
И мелезника й отиваше много, шарени терлици красяха  нозете 
й, въртеше снага в тежка рокля надиплена, с гердан на гевизлия 
бродирана риза очите събираше.  Почерпи щедро и благослови за 
здраве. Окъпаха я по стар обичай, ръченица й играха и си я отве-
доха тържествено до центъра на селото, за да изпълнят и ритуала 
по  израждане на бебето. Без да подценява нито едно народно 
поверие  бабата с керемида прикади, чесън и люта чушка върза за 
здраве и дор три пъти повтори всички майки на деца да се радват 
, а бабите на повече внуци. Пък после хорото с точилката поведе.

В ТАМАРИНО
Áëàãîäàðíîñòè çà ôåëäøåðà
Главният герой на тазгодишния Бабинден в Тамарино беше 

фелдшера  Христо Атанасов. За този, който повече от 40 г. все-
отдайно и грижовно работи за Тамарино, бяха поздравленията 
и подаръците, както и за домашния лекар д-р Димитров и мед. 
сестра Славка Минчева. Имаше специално обръщение от кмета 
на селото Нела Илиева, имаше слово от читалищния председател 
Стойка Маринова. И томбола, и викторина, и смях, и закачки, и 
танци…Хумореските на Иванка Вълева и Таня Петкова поддър-
жаха настроението. Изненадите следваха една след друга и никой 
не остана без внимание. Доказаха жените на Тамарино, че добре 
съхраняват местните народни традиции. И ще продължават да ги 
предават все така свежи напред във времето. 

В ЛОЗЕНЕЦ
Áàáà Òàíàñà èçðîäè áåáåòî
Бабин ден в село Лозенец започна с традицията „Бабуване”. 

Най- възрастната баба Танаса изроди бебето и беше поздравена 
от всички жени от пенсионерския клуб за това, че помага в най 
важният момент в живота на една жена, раждането.След това 
се завихриха хоро след хоро и такааааааа доооо късно вечерта.

Бабите лудуваха и във Воденичане, и в Зимница, и в други села 
на общината. Щедро благославяха за повече и все здрави, умни 
и красиви деца. С настроение се хващаха на хорото, канеха на 
богати трапези, с подготвени от ръцете им български вкусотии, 
наздравици вдигаха с надежда да повлекат крак към още по-богати 
празници и добра да е годината.

СЕЛО ЛОЗЕНЕЦ СЪС СВОЯ ИСТОРИЯ

 „ÊÎÐÅÍÈ”
 „Човек, кой-

то не познава 
рода си, е като 
дърво без ко-
рен – житей-
с ки т е  бури 
лесно могат да 
го  прекършат 
и  дори  уни-
щожат”. При-
помняйки тези 
думи на Иван 
Вазов,  Станка 
Парушева сла-
га началото на 
своята  книга 
„Корени. Крат-
ка история на 
с .  Лозенец  /
Сеймен/, Ям-
болско”. Изби-
райки това заглавие, тя всъщност дава  отговор на 
въпроса, защо се заема с трудната краеведческа 
задача. Без да е   историк, само от позициите на  
местен родолюбец, авторката успява в рамките 
на десет години, с активната помощ на хора като 
майка си, дългогодишната учителка Руска Пенева, 
Георги Рахнев, Добрина Берова и др,  да събере и 
обобщи не малко информация и снимков матери-
ал, да издири спомени. „Искам да оставя писмена 
следа за живота в това малко, но близко до сърцето 
ми село”, споделя тя с увереността, че други ще 
допълват и дописват тази история.
Всеки, който разлисти страниците на „Корени”, 

ще научи много за древното селище, възникнало  
още от тракийско време. Интересни са описани-
ята на местности, легенди, събития.  Специално 
внимание е обърнато на древните крепости Горно 
и Долно кале, Лардея, на пътищата, преминаващи 
през землището на Лозенец. Запознавайки читателя 
с емблематични местни жители, Станка Парушева 
успява да покаже и качествата им на достойни, 
смели  българи. Не малко страници са отделени на 
лозенските родове, които дават основа за изготвяне 
на родословни дървета от бъдещите читатели на 
книгата. 
Днешните жители на селото трябва да помнят 

имената на загиналите във войните лозенци.Да се 
гордеят   с образованите си съселяни. Да не забра-
вят хората, оставили трайни следи в стопанското 
и културно изграждане и съхранение на селото.  
Станка Парушева умело  разказва за традициите 
и бита на селяните, обичаите,  представя носиите, 
разказва за приложението на народната медици-
на…
Всичко в тази книга е полезно и интересно. 

Написана с много любов и старание, тя може да 
бъде настолно четиво на стари и млади.Ще бъде 
интересна както за днешните жители на селото, 
така и на онези, които по една или друга причина 
са се изселили в големите градове. На добър път 
на книгата!
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С венци на признателност и минутка мълчание пред паметника на Панайот Хитов в местността Мараш пред-
ставители на новото общинско ръководство в Стралджа отбелязаха деня на освобождението от турско робство.  
Живко Ангелов, председател на ОбС, Росица Стойкова, секретар, Гроздан Иванов, Георги Узунов и Ангел Ангелов, 
общински съветници, които поставиха венец от името на кмета Атанас Киров и от ОбС,  станаха изразители на 
почитта на стралджанци към героизма  на дедите. 

Историята сочи, че изтерзаните от  настъпленията и мародерствата на турските части жители на  Стралджа, усещат 
свободата след пристигането на  войводата Панайот Хитов на 8 януари/стар стил/ 1878г. който с доброволческата 
си чета  остава в тогавашното село 9 дни изпълнявайки  разузнавателни задачи  в района на Марашкия проход. 
Така запазва Стралджа от  изстъпленията на отстъпващата по това време турска армия и башибозушките банди. В 
този период  на път за с.Деветак доброволческата дружина води сражение с черкезите в местността Орешака. Това 
събитие  става повод  за издигане паметника на поборника в Мараша от признателните стралджанци.

Ïðèçíàòåëíîñò
Вестта, че Русия обя-

вява война на Османската 
империя е посрещната с 
огромен възторг от цяло-
то българско население, 
стралджанци не правят 
изключение. Външно хора-
та не смеят да дадат израз 
на своите чувства, но с 
радост и надежда следят 
победоносния ход на ру-
ската армия.  

По време на подгот-
вителния етап на война-
та, Стралджа се оказва в 
дълбокия тил на турската 
армия и при така стек-
лите се обстоятелства за 
стралджанци се оказва не-
възможно да окажат пряко съдействие на 
руската армия.

Освобождението на нашия регион и на 
Стралджа в частност става възможно след 
победите при Шипка и Шейново и е свързано 
с настъплението на руската армия към Одрин 
и Цариград  в началото на 1878 година.

От  Историята на Стралджа,  разбираме, 
че на 19 януари 1878г., за да избегнат изстъп-
ленията и мародерствата на оттеглящите се 
турски части, стралджанци намират спасение 
в блатото, където на Богоявление поп Димчо 
отслужва литургия и ги благославя. 

На 20 януари 1878г. те се прибират по 
домовете си, същия ден в Стралджа се уста-
новява войводата Панайот Хитов със своята 
чета. Този ден може да се счита за освобож-
дението на селото от вековната османска 

гнет. Четата остава девет 
дни в Стралджа и освен, 
че осъществяват разузна-
вателна дейност в района 
на Марашкия проход, пазят 
селото от изстъпленията 
на башибозушките банди. 
Дружината води и сраже-
ние с черкезите от село 
Мараш в местността Оре-
шака, което е отбелязано и 
в руски военен рапорт.    

Ден след заминаването 
на дружината на Панайот 
Хитов, на 30 януари в се-
лото влиза първата руска 
военна част – втори бата-
льон от 104-ти Устюжки 
полк под командването на 

майор Кони. Освободителите са посрещнати 
с огромна радост от жителите на Стралджа. 
Същия ден военната част освобождава и село 
Лозенец. На 31 януари край селото русите се 
сражават с отряд башибозуци. Стралджанци 
помагат на освободителите при прогонването 
на башибозушките и черкезките шайки от ра-
йона и за изхранването на руските войници и 
конете им.       На 2 февруари русите разбиват 
край Стралджа голяма група черкези, баши-
бозуци и редовна турска войска. Отнетите 
оръжия от тях руските офицери раздават на 
селяните от Стралджа, Зимница, Воденичане 
и Лозенец.

На 19 септември 1878г. в село Лозенец 
населението от района посреща с голяма 
тържественост и еуфория главнокомандващия 
на руската армия генерал Тотлебен.

Априлското въстание се 
явява като кулминационна 
точка в национално- освобо-
дителните борби на поробения 
български народ от османци-
те. Жестокостите и изстъпле-
нията на турския башибозук   
и редовна войска над мирното 
население ужасяват целия 
свят. Погромите по време на 
потушаването на въстанието  
намират отзвук и съчувствие  
най-вече сред руския братски 
славянски народ и едноверни 
братя. Най-голяма заслуга 
за обявяване на войната има  
Руската православна църква, 
чрез която страданията на бъл-
гарите достигат  до послед-
ната землянка, именно чрез 
проповедите на свещениците 
и тогава народа сам изявява 
желание  да тръгне на помощ 
на своите едноверни братя 
българи.

Тази готовност на руския 
народ става достояние на  им-
ператора и тогава той решава 
да обяви  война на Турция, 
която се явява  и освободи-
телна за българите, въпреки 
че висшите руски военни 
чинове  не са били съгласни 
да се воюва, тъй като в този 
момент върви превъоръжаване  
на армията, но волята и жела-
нието на народа за помощ на 
брата- роб се оказват по-силни 
от оръжието. И така руската 
армия се озовава на брега на 
р.Дунав за преминаване на 
българския бряг при Свищов.

В този важен момент за 
успеха на операцията ген. 
Драгомиров застава пред бъл-
гарските опълченци и руските 
войски и се обръща  към 

тях с думите:”Братя, нас ни 
назначиха първи да извър-
шим преминаването на Ду-
нав. Помнете, братя, че за 
нас нищо средно няма – или 
отвъд Дунав или в Дунав!” /
ген.М.Драгомиров, ком. 14 
пех.дивизия/

Следва прехода на ген.
Гурко през Стара планина, 
боят при Ст.Загора, Шипка, 
Плевен, Шейново и Елена и 
благодарение на победите на  
българските опълченци идва 
ред и на освобождението на  
Югоизточна България, зада-
ча която се възлага на  ген. 
Делигхаузен, командващ 11 
арм.корпус.

На 17 януари 1878г. Ямбол 
е освободен от 23-ти Донско-
казашки  полк командван от  
полк.Бакланов. На 18 януари  
1878г. в Зимница пристигат 
първите освободители – ес-
кадрон казаци от 23-ти Дон-
ско-казашки полк на полк.Ба-
кланов, посрещнати радушно 
от населението  с църковните 
херугви, с молебен в църквата 
„Св.Димитър Солунски”. След 
напредването на 11-ти  корпус 
и организирането на Бургу-
джийския отряд вече идва 
ред и на освобождението на 
следните  селища от Ямболска 
околия:

- на 29 януари 1878г. е 
освободено с.Лозенец от един 
батальон на 104 Устюжки полк 
на полк. Тавилович, изпратен 
от Бургуджий като авангард на 
посочения отряд.

-  на 2 февруари  е изпра-
тен един ескадрон Драгуни  
от 13-ти драгунски полк на 
полк.Лермонтов с цел разуз-

наване на някой селища  на 
юг-югоизток от Бургуджий 
/с.Г.Александрово/. Ескадрона 
от Драгуни са първите осво-
бодители, които пристигат  
в Стралджа и с.Чарда и са 
тържествено посрещнати от 
местното население, което 
най-сетне си отдъхва от  еже-
дневните черкезки и баши-
бозушки набези. От този ден 
ежедневно в населените места 
се намират патрулиращи конни 
подразделения  от освободи-
телите, с което  се осигурява 
защитата на населението до 
постоянното настаняване на 
военни части.

Своята благодарност към 
освободителите изказват пред-
ставителите на Стралджа, 
Маленово и населените места  
от района при тържественото  
посрещане на ген.Тотлебен, 
главнокомандващ Руската ар-
мия, при пристигането му в 
Лозенец.

„Едно момиче на име Петра 
Вълева от с.Стралджа поднесе 
на главнокомандващия  цветен 
венец, целуна му ръка и го 
приветства с думите:”Добре 
дошъл, царски юнак!”, а мо-
мата на свещеника Дима  му 
поднесе също венец и един до-
машен пешкир  с думите:”Да 
живее нашия цар, да живееш 
и ти, наш защитниче!”- така 
един съвременник описва  тази 
среща, която говори за чув-
ствата на българите към братя-
та освободители – братушките. 

И днес нека сведем глави 
пред подвига на освободи-
телите!

АТАНАС ДИМОВ, 
с. Зимница

Çà Îñâîáîæäåíèåòî íà 
Þãîèçòî÷íà Áúëãàðèÿ- 1878

И през изминалата 2015г. 
читалищата в община Страл-
джа  защитиха  достойно 
мястото си на единствените 
местни центрове за култура, 
възпитание, образование, ин-
формация. Те са тези, които 
поддържат традициите, опре-
делят самочувствието на мест-
ните хора. Въпреки трудното 
и бездуховно време, въпреки 
влиянието на финансовата 
криза в културната сфера, 
организационния живот и 
културните прояви в общината 
дадоха добри резултати. Това 
беше отчетено и на годишното 
заседание на читалищните 
председатели от общината.

Всички читалища в района 
полагат старание да органи-
зират празници, чествания, 
годишнини. Най-богати се 
оказват традиционните Три-
фон Зарезан, Кукеровден, 
Лазаровден, Коледа когато с 
видима надпревара настоя-
телствата събират групите, 
изпълняват ритуали наследени  
от древни времена , показват 
автентични  народни костюми. 
Красивите и богати традиции 
намират своето място и на 
общински, регионални и на-
ционални фолклорни прояви. 
През годината с награди от 
престижни фестивали и събо-
ри се завърнаха  ансамблите 
„Въжички” – Стралджа, „Зла-
тен клас”- Зимница, „Божур” 
–Чарда, фолклорните групи 
при читалищата на Войника 
и Воденичане,  Чарда и Пала-
узово,  Джинот и Каменец… 
Хубав старт имаха и танцовите 
формации на Иречеково и 
Лозенец, които записаха свои 
успехи. 

Безспорно  вниманието на 
читалища от различни кра-

ища на страната  за поредна 
година бе насочено към учас-
тие в Националния народен 
събор „Мараш пее”, където 
журито определи награди за 
най-добре представилите се. 
Общината бе организатор и 
на Деветото издание на Кон-
курса-надпяване „С песните 
на Вълкана Стоянова” . За 
обогатяване културния живот 
допринесоха празниците в 
Палаузово  и Джинот, които 
се налагат като очаквани и 
традиционни.  Успешно беше 
представянето на общината  в 
Националния събор на народ-
ното творчество Копривщица.  
Каменчани  се изявиха и 
на събора в Рожен.  Наши 
фолклорни групи  участваха 
в телевизионни предавания 
и предизвикаха заслужен ин-
терес. 

С издаването на книгата 
„Село Иречеково – минало и 
настояще” местното читалище 
и кметство дадоха пример за 
съхраняване на паметта и пре-
даване на младото поколение 
на знания за едно богато ми-
нало. Въпреки недостатъчния 
бюджет библиотеките към 
читалищата  се опитват да 
поддържат читателския ин-

терес. Не малко са духовните 
центрове в общината, които 
имат свои етносбирки. Демо-
графската криза продължава 
да създава проблеми във всяко 
от селата, но това амбицира 
местните настоятелства да 
работят с децата и младите 
хора, колкото и малко да са 
те. Приемствеността е част 
от работата на читалищата в 
Стралджа и Зимница, в Каме-
нец и Иречеково, във Войника 
, Лозенец, Тамарино… До-
казват го изявите, успехите, 
наградите. 

С амбициите за още по-
сериозна и постоянна  чита-
лищна дейност в своя отчет 
Кольо Пехливанов, гл.експерт 
„Култура”,  обърна внимание 
върху необходимостта от раз-
работка и кандидатстване  по 
различни програми с проекти 
за финансиране на местната 
дейност. С тяхна помощ може 
да се постигне задоволяване 
на определени обществени 
потребности. Проектите дават 
възможност и за осигуря-
ване на така необходимото 
алтернативно финансиране.  
Като партньор общината ще 
подпомага усилията на насто-
ятелствата в тази насока.

Öåíòðîâå çà êóëòóðà è  âúçïèòàíèå



7 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

2015 – ãîäèíà íà2015 – ãîäèíà íà
êëèìàòè÷íèòå êîíòðàñòèêëèìàòè÷íèòå êîíòðàñòè

Обобщавайки 2015 година, в температурно отношение 
се очертава ясна тенденция на по-високи температури от 
средно климатичните получени за период от около 50 
години назад. В почти всички месеци, средно месечните 
стойности надвишаваха средните климатични. Каква е 
тенденцията в промяната на климата и в каква насока е тя, 
кои са характеристиките, които все повече се утвърждават. 
Това са увеличаване на честотата и продължителността на 
климатичните аномалии. Периодите на еднотипно време 
стават по-продължителни, или периодите на обилни вале-
жи стават по-дълги, а противоположните – на суша също 
удължават своята продължителност. През 2015 годишната 
сума на валежите в Стралджа достигна 536л./кв.м, което е 
малко по-малко, но близко до средната норма, която е 550 
литра. Разгледани по месеци и сезони обаче контрастира 
тяхното неравномерно разпределение, от обилни зимни 
валежи до дълга лятна суша. Тези характеристики на 
климата ни показват една тенденция на отдалечаване от 
показателите на умерения климат и изместване на север 
на границата на преходно средиземноморския климат, 
който се характеризира с влажна и мека зима и горещо 
и сухо лято. При тези процеси на климатични промени, 
метеоролозите прогнозират, че периодите на поройни 
валежи, могат да се редуват и с такива на продължителни 
засушавания, или еднотипното време да се установява за 
по-дълги периоди.  Какви характеристики на времето ще 
надделеят през 2016 година, ще има ли отново обилни 
валежи последвани от периоди на дълги засушавания, 
или може би времето ще бъде близко до средно клима-
тичното, предстои да узнаем.   

Продължава от миналия брой

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ

Âúðíàõòå ìè îïòèìèçìà!
Здравейте, Обръщам се към Вас с огромна благодарност и вяра 

в доброто и добрите хора в България. Роден съм в Ямбол, баба 
ми и дядо ми са от село Тамарино. От много години не живея в 
Ямбол и както аз, така и други хора с роднини в селото, нямаме 
възможност да ходим често до там. Грижата за роднините и 
имотити им сме поверили изцяло на кмета на селото - Недялка 
Владева. Тя им помага с документи, урежда им въпросите с дър-
ва, пенсии, помощи и тн. Преди 10 дни, група цигани влизат в 
къщата на дядо ми - Христо Петров и отмъкват цялата му пенсия 
от портмонето, която току що е взел. Притеснен от ситуацията, 
той няколко дни не споменава на никой за случилото се. После 
кметицата разбира и се заема със случая - изпратени са полицаи 
от Стралджа, подадена е жалба и тн. Тя дори подготвя документи 
за еднократна помощ за дядо ми, макар ние да не сме го оставили 
без пари, след като разбрахме за случилото се. Преди 3 дни ми 
се обади дядо ми и ми каза, че полицаи са идвали, казали са че 
са намерили крадците и са му върнали пенсията! Не зная кои са 
полицаите, водили случая, но искам да им благодаря най-сърдеч-
но. Благодаря им, че са от малкото останали честни и отдадени 
на професията си хора. Благодаря на кметицата Недялка Владева, 
че приема проблемите на роднините ни присърце и им помага. С 
хора като нея и полицаите, работили по случая, България има бъ-
деще. Върнахте ми оптимизма! Моля, отнесете това до тях и нека 
знаят, че сме им благодарни за това, което вършат. БЛАГОДАРЯ !

Христо ПЕТРОВ, Ямбол

ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ
Динамично и бързо променя-

що се, това е краткото описание 
на времето през тазгодишния 
януари. Температурния диа-
пазон през месеца е в твърде 
широки граници, в Стралджа 
стойностите се движиха от 
минус 12* на 1 и 2 януари до 
+16* отбелязани на 12 януари, 
или температурната амплитуда в 
нашия град достигна 28 градуса. 

Първите дни на месеца по-
срещнахме Новата година с 
твърде мразовити температу-
ри, термометрите в Стралджа 
отбелязаха -12*, но сняг все 
още липсваше. Причината за 
тези ледени стойности беше 
антициклона над Северна Ев-
ропа, насочил студени, но сухи 
въздушни маси към нас. След 
сухия студ, дойде ред на снежна 
обстановка. Студеният въз-
дух, достигайки Средиземно 
море, доведе до формирането 
на циклон в района на Италия, 
който бързо се премести към 
Балканите. На 3 и 4 януари 
циклона донесе повсеместни 
валежи от сняг, бялата пелена 
покри цялата страна. Снежната 
покривка в района на Стралджа 
се движеше между 15 - 20см, 
в южната част на общината и 

повече. След снежния циклон 
последва затопляне, поради кое-
то валежите преминаха в дъжд. 
Първо се затопли във височина, 
а при земята температурите все 
още бяха отрицателни, поради 
това при валежа от дъжд се 
получиха поледици, особено 
силни в Северозападна Бъл-
гария. Валежите в Стралджа 
достигнаха 40л./кв.м, с които 
месечната норма беше достиг-
ната само в рамките на първата 
седмица на януари. 

През периода 10-15 януари 
зимата отстъпи своите позиции 
под влияние на въздушни маси 
идващи от запад-югозапад с 
произход от топлото Средизем-
но море. +16 градуса отбелязаха 
термометрите на 12 януари в 
нашия град. Истинска пролет 
беше северно от Стара планина, 
до +20* скочиха температурите 
в Ловеч, Враца и Монтана. 

Тази пролетна проява в сър-
цето на зимата беше за кратко. 
Над Средиземно море се форми-
ра дълбок циклон, който преми-
на през Балканския полуостров. 
Той ни донесе обилни валежи, 
особено в Южна и Източна 
България. Попадайки в по-
топлия сектор на циклона при 
нас основните валежи бяха от 

дъжд и едва в края на процеса 
от сняг. Количеството на вале-
жа в Стралджа достигна 72л./
кв.м, в Бургас 74, а в Карнобат 
надхвърли 80литра в рамките 
на денонощие. В южните части 
на Ямболска и Бургаска област 
валежните количества се дви-
жиха около 100л./кв.м. Особено 
рекордни бяха валежите от дъжд 
в южните части на Родопите, в 
Смолян те достигнаха 150л./
кв.м. Истински потоп се изля 
в южната част на Кърджалий-
ска област, в Момчилград бяха 
измерени 257л./кв.м. За да си 
представим колко е голямо това 
количество, трябва да знаем, 
че то се равнява на валежите 
които падат средно климатично 
в нашия район в рамките на 5 
месеца. Под влияние на настъп-
ващия от северозапад студен 
въздух, от сняг бяха валежите 
в цяла Северна и Западна Бъл-
гария, където натрупа дебела 
снежна покривка. Сред райони-
те с най-дебел сняг се наредиха 
Котел с 50см., Омуртаг 60см. 
снежна покривка, а в Елена тя 
нарасна до 65см. 

След снега дойде ред на 
ледените температури. При нас 
в Югоизточна България поради 
липсата на значителен сняг 

те не бяха особено ниски, но 
твърде ледени стойности бяха 
отбелязани в районите с дебела 
снежна покривка - Дунавската 
равнина и високите полета на 
Западна България. Темпера-
турната граница от минус 20* 
беше премината в традиционно 
най-студените райони, в Ихти-
ман отбелязаха -20*, до -22* 
се понижиха стойностите в 
Севлиево, а до -23* в Кнежа. В 
северната ни съседка Румъния 
имаше и още по-мразовити тем-
ператури, в столицата Букурещ 
термометрите отбелязаха -22*, 
в Брашов отчетоха минус 26*, 
а в планинска долина в Кар-
патите, разположена източно 
от Брашов, метеорологична 
станция отбеляза ледените -28*. 

Обобщавайки валежите за 
първото и второто десетдневие 
на януари, Стралджа се нареди 
сред районите с най-големи ва-
лежни количества. Тук паднаха 
113л./кв.м., при месечна норма 
за района 35-38л./кв.м, или тя 
е надмината 3 пъти. Значител-
но над нормата са валежите 
и в цялата страна, с което се 
утвърждава тенденцията от 
последните години за периоди 
на обилни валежи през зимните 
месеци. 

ßíóàðè –  äèíàìè÷åí ìåòåîðîëîãè÷åí ìåñåö
113 л/кв. м дъжд определят Стралджа  като един от районите с най-много валежни количества през януари

Венец пред паметника 
на П.Кр.Яворов поднесо-
ха днес ученици и учите-
ли от СОУ"П.Яворов". С 
уважение , с преклонение 
пред един от най-големи-
те поети на човечеството, 
който съдбата изпрати за 
една година в Стралджа. И 
провокира поетичния гений 
за написването на великите 
стихотворения "Градушка" 
и "Арменци". Оставяйки в 
душата на поета един мъ-
чителен спомен за тежка, 
самотна година, в безду-
ховност, като поразена от 
гръм птица, останала без 
криле. Не знаем как  са 
минавали дългите му зим-
ни нощи, как  е копнял за 
литературна среда, как е 
осъмвал в тревожни мисли, 
за да напише: „Чувствам 
се като в гроб...” Но сме 
сигурни, че тогавашното 
село обогатява по своему 
поета поднасяйки пред очи-
те му цялото тежко, трагич-
но ежедневие на селяка в 
битка за хляба. 138 години 
изминаха от рождението 
на Яворов. Днес Стралджа 
отново повтаря името му. 
Директорът на училището 
Валентина Маринова изра-
зи всеобщото уважение към 
патрона. Димитър Стоянов, 
преподавател по български 
език и литература, с точ-
ни, ярки и красиви слова 
припомни защо феноменът 
Яворов е личност на 20 век. 
Могъщ литературен талант, 
символист, революционер, 
сложна и противоречива 

Ïî ñòðàëäæàíñêè çà ßâîðîâ 

личност, мислител, неспо-
коен дух...за Яворов може 
да се говори с часове. И 
ще бъде малко. Ако нещо 
можем да дадем, то е при-
знателността и гордостта, 
че принадлежи не само на 
България, но и на Страл-
джа.

Христо Михайлов и Стефан 
Боянов бяха двамата щастлив-
ци-юбиляри, за които в началото 
на 2016г.   клуб „Дълголетие” 
организира един вълнуващ и 
незабравим празник. За своя 70-
ти рожден ден мъжете получиха 
щедри поздравления , подаръци 
и цветя. Кметът Атанас Киров, 
който беше гост на събитието, 
се обърна към виновниците за 
тържеството и всички присъст-
ващи с уважение към възрастта 
и труда им,  поднесе  поздрави-
телен адрес на юбилярите. 

Вечерта, в която участва-
ха над 80 представители на 
третата възраст,  се обогати и 
с рождените дни на  Йордан 
Данев, Тодорка Тодорова, Недка 
Толева, Стефан Узунов, Георги 

Çàðåæäàíå ñ ãîðèâà
В учебните заведения в 

Стралджа е извършено поред-
но зареждане с течни горива. 
Съгласно планираните количе-
ства  ЦДГ ”М.Рубенова”  ще 
получиха доставка на  3 хил. 
л, които да осигурят топлото в 
градината за целия отоплителен 
период .  Зареждането там е 
най-наложително, тъй като в 
края на 2015г. ръководството ня-
маше финансова възможност да  
осъществи доставка на гориво. 
В ЦДГ ”Здравец” постъпиха 6 
хил.л, а в яслата 4хил.л. 

Януарският студ „изяде” 
запасите  в ОУ ”Св. Св.Кирил 
и Методий” Стралджа, което 
наложи  нова доставка от 7 
хил.л. Зареждане, засега само 
от 2,5 хил. л. има  в ДВУИ 
Маленово.    От най-голямото 
общинско училище,  СОУ”П.
Яворов”,  съобщават за наличие 
на достатъчно гориво и зареж-
дане няма да има.

Â êëóá „Äúëãîëåòèå” – Ñòðàëäæà

Íàçäðàâèöè çà þáèëÿðè

Александров, Величка Петрова, 
Марга Иванова, Атанаска Ива-
нова, Марина Колева – всеки 
от тях с дългогодишен трудов 
стаж и доказан принос за раз-
витието на родния край. Осно-
вателни бяха  благодарствените 
встъпителни думи на Донка 
Жечева, председател на клуба 

и Николинка Стойчева. Приятно 
допълнение беше подготвената 
презентация за 70-летието на 
общественика Стефан Боянов. 

От името на рождени-
ците с песен отговори 
Йордан Данев. Про-
дължението може да 
се опише само с две 
думи – песни и хора. 
Така както го могат 
представителите на 
клуб „Дълголетие”. 

    И ако началото 
на новата година  за 
клуб „Дълголетие” 

стартира с вечер на рожденици-
те, то следващото събитие е ат-
рактивно отбелязване на Бабин-
ден. Междувременно членовете 
на клуба се канят да участват и в 
една екскурзия до Пирот, където 
да станат част от Празник на 
домашната наденица.



Êóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿÊóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿ â â 
çåìëèùàòà íàçåìëèùàòà íà Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, 
Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, 
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Бел. на ред.: Уважаеми родители, ако 
желаете Вашето дете да бъде включено в 
рубриката „Децата на Стралджа”, изпра-
щайте снимки  на адрес: nadia_j4@abv.bg  или 
s_vesti@abv.bg. Задължително посочвайте 
трите имена на детето, възраст, местожи-
веене и имена на родителите.

ÑÏÅÊÒÚÐ

Ìëàäèòå ñïîðòíè òàëàíòè íà ÑòðàëäæàÌëàäèòå ñïîðòíè òàëàíòè íà Ñòðàëäæà

Михаил

Ивена

Жаклин и Дария

Марти и Йолина

Йоанна Живкова

Те са млади, талантливи, 
борбени. Успешно  се вписват 
в елитни  български или чуж-
дестранни отбори. Постигат 
своите успехи с труд, воля и 
амбиция. Очаква ги спортно 
бъдеще, което радва както 
родителите, близките, така и 
приятелите от Стралджа. За 
такива  млади спортни таланти 
ще ви разказваме в новата 
рубрика на в.”Стралджански 
вести”.

Ìàðòèí – êàïèòàí è 
ãîëìàéñòîð
М а р т и н 

Киров е на  11 
години. Родом 
от Стралджа  
с  родители 
Донка и Ки-
рил Кирови,  
момчето  за-
почва да учи 
в СОУ”П.Яво-
ров”.  Когато 
семейството 
решава да на-
пусне Страл-
джа и зами-
нава за Плов-
див , Мартин 
продължава да 
учи там като  
се включва  в детската фор-
мация  на „Локомотив”.Само 
за една година е изиграл 23 
мача, вкарва 27 гола и 16 асис-
тенции, отборът му печели два 
трофея.

Мартин се отнася  с отго-
ворност към учебните занима-
ния и поддържа отличен успех.  
Интересът му към футбола 
е още от най-ранна детска 
възраст когато играе с прияте-

лите в родния град. От лятото 
на 2015г. е в отбора  Hemel 
Hemstead Town FC гр. Hemel 

Hempstead, England. Качества-
та на добър футболист, честен 
приятел и момче, което умее 
да мотивира съотборниците 
си, стават причина  Марти, 
който вече е в пети клас,  да 
бъде предпочетен за  капитан 
на отбора, което повишава 
отговорностите му. 

От началото на сезона са 
изминали 10 мача и Марти  
има   9 мача, отбелязал  е 14 
гола и 10 асистенции. Всичко 
това дава реални  очаквания за 
бъдещото му спортно разви-
тие. Както сам обяснява  три 
пъти е бил признат за  „играч 
на мача”. С гордост допълва, 

Ивет

Ìå÷òèòå íà Ñòàñè
Той е едно малко момче от 

Стралджа. Но има своите голе-
ми планове за бъдещето. Ста-
нислав Йорджев е  на 9 год. , 
ученик в трети клас на СОУ”П.
Яворов”.От малък е запленен 
по ловджийството и копнее да 
стане като баща си. Да има своя 
пушка, която да съхранява в 
специалното шкафче. Другата 
страст на момчето  е пожарната. 
Колекционира от малък колички, 
а близките, които знаят за  тази 
любов, задължително за всеки 
празник му подаряват пожарна 
кола.  Основната причина за този 
интерес е  мечтата на Стаси да 
стане пожарникар като баща си, 
да последва и примера на дядо 
си Николай / по майчина линия/.  

  Човек е голям толкова кол-
кото са големи мечтите му. А Стаси иска да стане пожарникар и 
ловец. Със сигурност ще успее!

че отборът му е на първо място 
с 22 точки За полусезона има 
едно  равенство, само  две за-
губи и седем победи. Чувства 
се най-силен като нападател, 
но не се притеснява да бъде 
във всяка точка на игрището.

Според Мартин футболът 
е най-интересната игра, която 
възпитава качества като ек-
ипност, дисциплина, отговор-
ност, взаимопомощ. Въпреки 
натоварването с допълнителни 
ангажименти младият фут-
болист е категоричен, че ще 
продължава да играе в своя 
отбор и  ще помага за новите 
му успехи. Мартин има своите 
футболни идоли –  Христо 
Стоичков и Неймар. Дали ще 
постигне тяхното майсторство 
или ще ги надмине, зависи 
само от него! Успех, Марти!

Ïðåç îáåêòèâà 

íà Âàíÿ Äó÷åâà


