
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. 26)   15. 10. 2015 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!

ÊÓÏÓÂÀÍÅÒÎ È ÏÐÎÄÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ 
ÃËÀÑÎÂÅ Å ÏÐÅÑÒÚÏËÅÍÈÅ!

„Успех на БСП! Успех на гражданите на 
Стралджа!” написа собственоръчно Михаил 
Миков, председател на НС на БСП на пла-
ката на Митко Андонов, кандидат за кмет 
на община Стралджа за четвърти мандат. 
Плакатът, който краси предизборния щаб на 
социалистите в града, се приема като най-
добрия подарък с послание към стралджан-
ци. И с убедеността, че и този път БСП ще 
победи в изборите. И този път жителите на 
града и общината ще докажат, че желаят да 
ги управляват знаещите, можещите, дейните, 
инициативните.

Ì. Ìèêîâ: Óñïåõ íà ÁÑÏ!Ì. Ìèêîâ: Óñïåõ íà ÁÑÏ!

Ìèõàèë Ìèêîâ â 
Ñòðàëäæà:

ÁÑÏ - Ñòðàëäæà 
å ñðåä 
îòëè÷íèöèòå íà 
ïàðòèÿòà! 

СТР. 3
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Ôèðìà „ ÀÌÀ 
ÄÀÍÈ”

Ìîíòàæ ìåòàëíè 
è äúðâåíè âðàòè,

Ëàìèíèðàí ïàðêåò

ТЕЛ. 0898583868
Ако искате най-доброто, 

потърсете най-добрите!

Ïîðåäíà ïðåäèçáîðíà ñðåùà
 „За БСП! Победа с номер 6!” Емоционално, въодушевено и с много вяра и енергия  

скандираха участниците в поредната предизборна среща в Стралджа посрещайки кан-
дидатите за кмет на общината Митко Андонов и за общински съветници от листата на 
БСП. „Това са нашите кандидати! Това са хората на които вярваме! Това са способните 
управленци, които милеят за Стралджа и общината!”, твърдяха родителите на деца, 
които посещават училищата и детските градини в града. В последвалия разговор стана 
дума, че оценяват всичко извършено в общината и града през последните години. От 
благоустрояването на улиците и обновлението на парковете, грижата за образованието, 
спорта, културата, здравеопазването, социалните  програми, осигуряването на заетост, 
вниманието към децата, младежите, възрастните и социално слабите, до поддържането 
на традициите и организацията на празници. „Стралджа е нашият общ дом, Страл-
джа е градът, в който искаме да живеем , да отглеждаме децата си, да работим и да 
се чувстваме сигурни и спокойни. Знаем, че с вас има още какво да постигнем. Ще 
помагаме, ще  вървим заедно напред!”, упорито повтаряха участниците в срещата, 
стискайки ръката на Митко Андонов. „Заедно продължаваме напред!” , увери ги той 
представяйки и новата си програма за развитието на града и общината. С изявление 
към участниците в срещата  се обърнаха и всички присъстващи на срещата  кандидати 
за общински съветници от левицата.  Въодушевен от срещата, впечатлен от това, което 
предстои за Стралджа, присъстващият в залата Стоян Стоянов, кандидат за съветник 
от листа на опонентите МК”Промяна”, спонтанно  изрази отказа си от нея и желанието 
да работи за социалистите.  „Сгреших! Бях подведен, но където има грешка, има и 
прошка!   Ще работя за БСП! Ще гласувам с бюлетина номер 6!”, категоричен беше 
той  под ръкоплясканията на  участниците в срещата.

Трактори порят плодород-
ните ниви на Правдино. Лягат 
семената в земята, за да тръгнат 
към  нов урожай. Правдинци 
правят първите си прогнози за 
новата година. С очакване след 
месец да приключи големия 
ремонт на местното читалище  
категорично  възлагат надеж-
дите си на тези, които градят. 
Заявиха го на предизборното 
събрание за представяне кан-
дидатите за кмет на общината и 
общински съветници от листата 
на БСП. 

Възрастните хора  пожелаха 
лично да благодарят на кмета 
Митко Андонов за  вниманието 
към селото. В разговорите стана 
дума за напълно обновения 
храм,  за паметника, за пътя 
към селото и улиците, за ос-
ветлението… Каля Атанасова, 
км.наместник на селото, също 
припомни всичко сторено през 

последния мандат с пожелание-
то  много скоро общоселските 
прояви да имат свой читалищен 
дом. Внимателно се вглеждаха 

правдинци в лицата на канди-
датите за общински съветници, 
радваха се на  познатите зрели и 
опитни общински ръководители 
като Иван Георгиев и Мария 
Толева , които мило ги при-
ветстваха представяйки новата 

Â Ïðàâäèíî: Êîéòî ãðàäè, òîé ùå ïðîäúëæè!

програма на Митко Андонов. С 
надежда отправяха  очи и към  
младите , енергични кандидати 
за общински съветници, готови 

да работят за родния край. Топ-
лите и оптимистични думи   на 
Цветелина Тончева  вдъхнаха 

вяра  на възрастните 
хора. И някак по-
ведро стана наоколо 
въпреки облачното 
октомврийско небе. 

 „За всеки от вас 
са мислите и гри-
жите ни, ние искаме 
да продължим гра-
дежа, да създадем 
колкото може по-до-
бра среда за живот 
във всяко селище на 
общината!”, подчер-
та в обръщението 
си Митко Андонов, 
кандидат за кмет на 
общината. И върна 

лентата назад, още преди 12г. 
когато селото имаше твърде 
много проблеми за решаване. 
„Стъпка по стъпка успяхме 

да се справим, вниманието   и 
грижите ще продължат. Защото 
вие сте хора, които заслужа-
ват това!” каза на финала г-н 
Андонов. 

Заедно с бастунките въз-
растните хора стискаха в ръце 
листовките с имената на свои-

те избраници. 
Обещаваха в 
къщи  още 
веднъж да ги 
разгледат  и 
на 25 октом-
ври да гласу-
ват с номер 6. 
За своето бъ-
деще, за спо-
койствието и 
сигурността 
на дните си.  

Настрое-
нието се вдигна видимо с поя-
вата на ансамбъл „Златен клас” 
Зимница. Старците се оживиха 
при вида на красивите народни 
носии, най-енергичните буйно 
ръкопляскаха на всеки танц, а 
накрая и на хорото до Митко 
Андонов се хванаха.

Æèòåëèòå íà I, II è III êâàðòàë â Ñòðàëäæà:

Â ïîäêðåïà  çà áúäåùåòî íà ãðàäà
Изграждане на площадка 

за зимно поддържане и вто-
ри подход към АМ”Тракия” 
до Воденичане, саниране 
на пет жилищни блокове 
в града, разширяване и 
обогатяване дейността на 
общинско предприятие за 
озеленяване, изграждане 
на дом за възрастни хора в 
Стралджа, това са новите 
конкретни цели за изпълне-
ние през следващия мандат 
на Митко Андонов, канди-
дат за кмет на общината. Не 
по-малко важни са проекти-
те за използване на мине-
ралната вода за отопление 
на учебните заведения в 
града, изграждането на нов 
градоустройствен план на 
Стралджа и обособяване 
на промишлена зона за 
осигуряване условия и при-
вличане на инвеститори, 
изграждане на нови бази 
в Стралджа и Войника за 
звената за бърза медицин-
ска помощ… Представяйки 
ги пред жителите на І,ІІ 
и ІІІ квартал залата на 
препълненото читалище 
„Просвета” избухна в ръ-
копляскания. Г-н Андонов 
продължи с представяне на 
предизборната си програма 
и в областите „образование, 

„здравеопазване”, култу-
ра”, „социални дейности”, 
„заетост”, „инвестиции”… 
„Всичко в името на хората 
– на децата и младежите, на 
трудещите се, на възраст-
ните. Всичко за всяко на-
селено място без значение  
малко или голямо. Всичко 
за нашето общо бъдеще!”, 
подчерта  той. В подкрепа 
на политиката на БСП в об-
щината през последните 12 
г. говориха голяма част от 
кандидатите за общински 
съветници от листата на 
БСП. Мария Толева, Ата-
наска Кабакова, Иван Ге-
оргиев, Райна Атанасова с 
видимо вълнение споделяха 

своята гордост от присъст-
вието в листата, желанието 
да работят за изпълнение на 
програмата на Митко Андо-
нов и не малкото проекти , 
за да може  утрешния ден 
на Стралджа и общината 
да бъде по-добър. Като 
представители на младите 
отношение взеха Милена 
Йорданова, Живка Илиева, 
Янко Стоянов, Цветелина 
Тончева – емоционални, 
вдъхновени, те разказваха 
както за работата си, така и 
за респекта към останалите 
в групата на съветниците 
– хора с доказана мъдрост, 
компетенции, упоритост 
в изпълнение на всяка за-

дача и засвидетелствано 
родолюбие. Д-р Георги 
Атанасов не се поколеба 
да сподели спомените си 
от преди близо 30 години, 
за да направи разликата 
между минало и настояще 
на Стралджа. И да изрази 
надеждата си, че с кмет 
като Митко Андонов и 
съветниците от листата на 
БСП Стралджа има своето 
бъдеще. Интересно прозву-
ча изказването и на Ради-
на Парушева от Зимница, 
която направи своя поклон 
пред действения и иници-

ативен  кмет на общината 
Митко Андонов, успял за 

три мандата да направи 
коренна промяна в града 
и общината.

 „Скъпи  съгражда-
ни, аз вярвам във всеки 
един от вас! Зная, че 
ще ни подкрепите и на 
25 октомври отново ще 
се поздравим с побе-
да! Стралджа заслужава 
това! Нека бъдем отново 
силни. С бюлетина номер 
6! Заедно да продължим 
напред!”, призова г-н 
Андонов.
Минути по-късно на 

сцената  се изявиха са-
модейците от ансамбъл 
„Златен клас” Зимница. 
Публиката многократно 
ги възнагради с ръко-
пляскания , а след кон-
церта навън се изви хоро.
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ТЕЛ. 0895175430,  0894831628, 04761 99 22
Òðàóðíà àãåíöèÿ „Ïîêîé” – Ñòðàëäæà

Предлага ковчези на цената на общината.
Доставката в рамките на града е безплатна. Цена за 

брой  плюс кръст  - 67 лв.

Ìúäðîñòòà  ñ ïîñëàíèå 
êúì Ìèòêî Àíäîíîâ
Ñ íîìåð 6 çà ñïîêîéñòâèåòî è ñèãóðíîñòòà
Другарю Андонов, нашето момче,
Ти израсна  пред нас, с нас! Ние много добре те 

познаваме. Знаем твоите възможности и умения. Не 
се съмняваме в твоята обич и грижи към нас, към май-
ките и бащите. Уверени сме, че ще продължиш да ни 
даряваш с ум и сърце, а с нашата мъдрост ще бъдеш 
по-сигурен от всякога.
Имаш нашата подкрепа!
Успех ти желаем!

Клуб „Дълголетие”, Стралджа

Ìèõàèë Ìèêîâ â Ñòðàëäæà:

ÁÑÏ - Ñòðàëäæà å ñðåä 
îòëè÷íèöèòå íà ïàðòèÿòà! 

Стралджанци посрещнаха 
лидера на социалистите Миха-
ил Миков с цветя, усмивки и 
настроение. Минувачи поздра-
вяваха председателят на БСП с 
„Победа!”, ръкуваха се с него и 
обещаваха гласуване с номер 6. 

В залата на предизборния 
щаб на БСП  присъстваха кан-
дидати за общински съветници 
и кметове на населените места. 
Митко Андонов, кандидат за 
кмет на общината, беше щаст-
лив да  представи своя екип, да 
увери Михаил Миков, че както 
и до сега БСП Стралджа ще спе-
чели тези избори убедително и 
категорично още на първия тур. 
Разговорът продължи за про-
грамата на Митко Андонов, за 
грижите към децата и младите 
хора, за активната и постоянна 
социална политика, за успехите 
на града и общината. 

С поклон към миналото и 
героите на Стралджа гостите 
Михаил Миков, заедно с Митко 
Андонов и Атанас Мерджанов, 
народен представител, зам.
председател на ПГ на БСП и 
говорител на партията , подне-
соха цветя пред паметника  на 
Трета българска армия.  

В срещата с общественост-
та на Стралджа взеха участие  
и представители на третата 
възраст, хора от клубовете на 
инвалида и  „Диабет”. Мнозина 
пожелаха да стиснат ръката 
на Михаил Миков, да го поз-
дравят. Срещата откри Мария 
Толева, председател на ОбС на 
БСП, която обърна внимание 
на грижите  на общинското 
ръководство и кмета Митко 
Андонов за всички жители 
на общината без да се делят 
населените места на малки и 
големи. „Последователната 
социална политика  дава гаран-
ция за един по-спокоен живот 
и сигурност на гражданите  и 
ние ще продължим да рабо-
тим в тази посока”, подчерта 
тя, давайки думата на Митко 
Андонов, кандидат за кмет на 
общината за четвърти мандат. 
„Почитта и уважението към 
белите коси на нашите майки 
и бащи всъщност е уважение 
към едно градивно поколение. 
Направеното в нашата община 
за тази категория хора не е мал-
ко – обособените пенсионерски 
клубове, поддържането на три 
звена за ДСП, грижата за соци-

алните центрове, поддържането 
на парковете, изпълнението на 
множество проекти в помощ 
на болните и самотните…с 

всичко това се опитваме да 
правим по-добър, по-спокоен 
и сигурен живота на хората от 
третата възраст. И ще продъл-
жим да го правим”, подчерта 
г-н Андонов. С благодарност за 
упоритата и постоянна работа 
в изпълнение политиката на 
БСП, за постигнатите реални 
резултати, за отстояване целите 
на партията и грижата за хора-

та, към г-н Андонов и всички 
присъстващи в залата се обърна 
гостът Михаил Миков. „Вашите 
успехи  са успехи на партията. 

Местното самоуправление в 
Стралджа е гордост за БСП и 
образец за много наши кметове! 
Вие сте сред отличниците на 
БСП!”, каза той и посочи две 
причини  стралджанци отново 
да подкрепят своя действен 
и инициативен кмет: „защото 
екипът на Митко Андонов 
работи за хората и защото 
НС на БСП застава зад тях и 

заедно ще реализираме лявата 
платформа”.

Цветелина Тончева, кан-
дидат за общински съветник 
и педагог, насочи вниманието 
към образованието и молба за 
съдействие от страна на парти-
ята за закона, който на практика 
осакатява образователната сис-
тема у нас. Уверението на г-н 
Миков не закъсня. „Образова-
нието винаги е било и ще бъде 
сред приоритетите на БСП, ние 
ще продължаваме да работим и 

да се борим за достъпно и ка-
чествено образование на всички 

български деца.”
Оптимистично прозвуча и 

обръщението на Атанас Мер-
джанов: „Вие, стралджанци 
, можете да се гордеете със 
своето управление. Защото 
с кмет като Митко Андонов 
постиженията са във всички 
области.”, той добави горе-
щата си благодарност към г-н 
Андонов за осъществяване на 
левите стандарти в града и 
общината и отправи пожелание 
още на първия тур на изборите 

за категорична изборна победа. 
С номер 6!

С бонбони посрещат  всеки в 
обновеното  читалище на  Маленово. 
Срещата с кандидатите за  кмет на 
общината, общински съветници и 
кмет на селото  беше предшества-
на  и от буйните народни ритми на 
оркестър „Стралджа”.  Жителите на 
селото пристигнаха обнадеждени, че 
могат да чуят какво още предвижда 

програмата на Митко 
Андонов за разви-
тието на Маленово. 
Пресичайки обнове-
ния площад всички 
одобрително кимаха 
с глава и се радваха 
на гледката.

 „Няма  човек , 
който да не оценява 
направеното за се-
лото. Този проект  

променя изцяло облика на центъ-
ра. Важно е и това, че тази есен 
почти всички проблемни улици на 
Маленово са чакълирани. Всичко 
това постигнахме благодарение 
активната и сериозна подкрепа от 
страна на кмета Митко Андонов. 
Един достоен човек, който не дели 

селата на малки и големи, а се старае 
да решава всеки проблем. В името 
на хората. Благодаря му за това!”, 
каза от името на своите съселяни 
км.наместник Живка Кичукова, 
кандидат за кмет на Маленово от 
листата на БСП. И сподели очаква-
нията това внимание да продължи , 
а проблемите да стават все по-малко.

×åñò å äà ãëàñóâàìå  ñ ¹ 6! Един след друг пред маленовци 
се изправиха кандидатите за об-
щински съветници Мария Толева, 
Атанаска Кабакова, Валентина Ма-
ринова, Иван Георгиев…Всеки от 
тях разказа за всеобщото желание 
на общинското ръководство да се 
подпомага развитието на Маленово 
и всяко от селата на общината, да се 
поддържа постоянство в грижите за 
възрастните, за децата, за младите. 
„Това е политиката на кмета Митко 
Андонов! С доказан успех!” каза 
Койчо Тончев, представител на 
младите в листата на съветниците. 
Искреното му признание, че се е 
завърнал в родния край да се реа-
лизира и да помага за развитието 
му, накара хората да ръкопляскат. А 
призивът „Който има съвест, който 
има чест, да гласува с №6!” се въз-
прие с особено задоволство и видимо 
въодушевление.

 „Както аз, така и моят екип ще 
продължим  работата за промяна 
облика на населените места в об-
щината. Грижата за Маленово  ще 
се изразява и в решаване на други 
важни задачи. Няма да останат без 
внимание  болните, възрастните и са-
мотните, майките и децата, младите 
хора. Ще подкрепим създаването на 

фолклорна група, която да възражда 
местните традиции и обичаи, ще 
се радваме на всяка добра идея от 

ваша страна. И ще  работим  все 
така заедно в името на нашето общо 
бъдеще!” каза г-н Андонов. 
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Â ×àðäà îáù ñòðåìåæ

Ùå ñå îáåäèíèì è 
ùå ïîáåäèì!

„Ще работим 
заедно   за настоя-
щето и бъдещето 
на Чарда. Чувст-
вам се част  от  
големия  отбор 
на БСП, на кмета 
Митко Андонов, 
на неговия екип 
и общинските съ-
ветници. Отбор, 
който винаги е 

отстоявал позициите си с мисълта за хората във всяко 
населено място 
на общината, с 
упорита работа, 
всеотдайно  и 
почтено!”  каза 
пред своите съсе-
ляни Руска Нико-
лова, кандидат за 
кмет на Чарда от 
листата на БСП 
на предизборна-
та среща за пред-
ставяне кандидатите за кмет на общината, общински 
съветници и кмет на селото.  Изслушаха я с видимо 
внимание, подкрепиха силната и конкретна програма, 
аплодираха я сърдечно. Като доказателство, че тя е чове-
кът на когото ще дадат доверието си. Много добри думи  

прозвучаха в залата за 
младата и амбициозна 
жена. Според Митко 
Андонов тя има всички 
качества да изведе село-
то на челни позиции, да 
работи с всички сили за 
решаване на местните 
проблеми, да бъде опо-
ра на чарденци. Цветя 

и пожелания за спорна работа, за успехи отправиха и 
гостите- социалисти от Ямбол Катя Георгиева и Юрко 
Стоянов. 

С ентусиазма на младите прозвучаха изказванията на 
Жечко Вълчев и Янко Стоянов, които събудиха енергия 
и кураж сред присъстващите. С цялата си мъдрост и на-
трупан опит към чарденци се обърнаха и кандидатите за 
общински съветници Мария Толева, Радина Парушева,  
Иван Георгиев. В думите им имаше грижа, топлота, 
сърдечност, имаше огромно желание за работа в името 
на хората.  И увереност в единността на чарденци.

„Ще бъдем заедно, ще продължим пътя напред, ще 
работим всеотдайно  и ще променим към още по-добро  
живота на село. Искаме, можем, знаем как! Заедно 
ще продължим напред. С бюлетина № 6!”, призова 
г-н Андонов. Чарденци приветстваха  своите гости  с 
ръкопляскания и пожелания за успех на 25 октомври. 
Радваха се и  на прекрасния концерт поднесен от ан-
самбъл „Въжички”.
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Край  паметника на легенда-
та Вълкана Стоянова в Люлин, 
издигнат с дарения под патро-
нажа на кмета Митко Андонов, 
днес  тихо присядат старците. 
На разговорка за миналия и за 
днешния  ден. И да помечтаят за 
бъдещето – своето, на децата си, 

на внуците. Люлинци са хора, 
които добре знаят какво искат. 
На предизборното събрание за 
представяне на кандидатите 
за кмет на общината, кмет на 
селото и общински съветници 
от БСП, след като внимателно 
изгледаха филма за развитието 

на община Стралджа, присъст-
ващите дадоха своята висока 
оценка за работата на кмета 
Митко Андонов и неговият 
екип, направиха предложения 
за решаване на проблеми в Лю-
лин, обещаха подкрепата си с 
бюлетина номер 6. Категорични 
бяха в  преценката, че  поли-
тиката на БСП, предизборната 
програма на кандидатът за кмет 
на общината Митко Андонов,  
визират  най-доброто бъдеще 
на родния край.

Развълнувана, но с видимо 
желание да работи за свое-
то родно село пред люлинци 
се изправи Росица Михова,  
кандидат за кмет на селото. 
И представи своята програма 
конкретизирайки  проблемите 
които  ще стоят на внима-
нието й. Силно прозвучаха 
изказванията на кандидатите 
за съветници Мария Толева и 
Иван Георгиев, които  обърнаха 
внимание на постиженията в 
социалната сфера, икономика 

и инфраструктура, образование 
и култура… С аплодисменти бе 
посрещната информацията за 
добрата съвместна работа на 
община и клуб „Надежда” плод 
на която е и грижата за младеж 
от селото. Присъстващите в 
залата аплодираха и младите 
Цветелина Тончева и Жечко 
Вълчев, които засвидетелства-
ха желанието си да работят за 
изпълнение програмата на своя 
кмет Митко Андонов. „Това е 
ръководител, който  ни дава 

пример за всеотдайност, за упо-
ритост в постигане на целите, 
в трудолюбие и отдаденост в 
грижа за хората!”, подчертаха 
и двамата приканвайки лю-
линци да гласуват с бюлетина 
номер 6.  С благодарност за 
присъствието, за активността, 
за подкрепата Митко Андонов, 
кандидат за кмет на общината, 
сподели своите планове за 
нови проекти, за  решаване на 
проблемите на селото, за  още 
по-сериозни грижа  за хората от 
третата възраст, за подпомагане 
развитието на земеделието , а от 
там и повече заетост. „Заедно ще 
продължим напред!”  бе катего-
ричен той. Веднага след това на 
сцената грейнаха с народните 
си носии самодейците от Ире-
чеково. Песните и танците дос-
тавиха истинско удоволствие на 
присъстващите в залата, които 
щедро ги аплодираха.

Â Íåäÿëñêî  èçáèðàò  ¹ 6

Æèâ å áîð÷åñêèÿò äóõ!

„Като кандидат за кмет 
на Недялско тръгвам към 
новия мандат с увереност, 
с огромна енергия и  же-
лание да работя за из-
пълнение програмата на 
кмета Митко Андонов, да  
решим заедно проблемите 
на селото, да направим жи-
вота на моите съселяни по-
спокоен и добър!” не без 
вълнение се обърна към 
присъстващите в залата на 
обновеното наскоро чита-
лище в Недялско  Тодор-
ка  Йорданова, досегашен 

км.наместник и кандидат 
за кмет на селото от лис-
тата на БСП. Тя доказа, 
че добре познава хората и  
няма намерение да отбягва  
трудните  въпроси. „Заедно 

ще вървим напред!”, 
повтори ентусиази-
рано, ръкопляскания 
съпроводиха думите 
й. „Не е угаснал бор-
ческия дух на Недял-
ско. Вие го доказва-
те!”, сподели Мария 
Толева, кандидат за 
общински съветник 
и  председател  на 
ОбС на БСП, спо-
ред която Тодорка 
Йорданова има ос-
нования да се гордее, 
че е наследник на 

едно героично поколение. 
Припомни много добре 
организираните празници  
в Недялско. Разказа за 
неотклонната справедли-
ва социална политика на 

БСП в грижа за хората, 
подчерта устойчивостта 
и последователността на 
Митко Андонов, кандидат 
за кмет на общината ,  в из-
пълнение на програмата, в 
която са заложени промени 
във всяко населено място. 
Допълни информация за 
предстоящи социални про-
екти, разказа за грижата за 
училища и детски градини, 

за дейността на социал-
ните центрове, за под-
държането на културата 
и традициите. „Всичко 
това постигнахме за-
едно. Може още много 
да се направи. С кмет 
като Митко Андонов, 
който познава пробле-
мите на всяко село, на 
всеки човек,  задачите 
са ясни и изпълнението 
им не подлежи на съм-
нение!”, каза тя. „Ние 
сме с вас не само по 
време на избори, а все-
ки ден, ние се стараем 
да бъдем в помощ на 
децата и младите, на 

възрастните. Имаме амби-
циите да превърнем наша-
та община в едно наистина 
добро място за живеене. 
И под ръководството на 
един достоен и енергичен  

ръководител  като кмета 
Митко Андонов, стъпка по 
стъпка, го правим. Това е 
основанието за пореден 
път да поискаме ваше-
то доверие.”, подчерта 
Иван Георгиев. За пости-
женията  в различните 
области и за бъдещите 
планове  говориха Ради-
на Парушева, Цветелина 
Тончева, Янко Добрев. 

Всеки от тях посрещнат с 
одобрителни коментари и 
ръкопляскания. „Всичко, 
което предстои  зависи от 
нас самите.  Бюлетина № 6 
ще определи бъдещето на 
Недялско и на общината. 
„Доказали сме, че може да 
ни вярвате, че  знаем как да 
работим.  Имаме волята, 
енергията, възможностите 
да се справим  и с най-
трудните задачи на деня. 
Нека отново бъдем заедно, 
да продължим напред! За 
по-доброто бъдеще на де-
цата ни, на родителите ни, 
на нас самите!”, прикани 
Митко Андонов.  

След концерта на тан-
цовата и певческа група 
при читалище Иречеково, 
на площада в Недялско се 
изви кръшно хоро, което 
поведе г-н Андонов.
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Ñèëåí åêèï ñìå!

Формулата на успеха в 
Атолово е ясна и не подле-
жи на никакво съмнение. 
Км.наместник Стефан Со-
тиров управлява в пълен 
синхрон  с един сериозен 
обществен съвет, който об-
съжда всяка идея, поддържа 
здрава и постоянна връзка 
с общинското ръководство, 
много често техен гост е 
кметът на общината Митко 
Андонов. И тук изпълне-
нието на поставените цели 
никога не закъснява.

На предизборното събра-
ние за представяне канди-
датите на БСП за кмет на 
общината, кмет на селото и 
общински съветници  атоло-
вци показаха, че безрезервно 
вярват на тези достойни 
хора. „Силен екип сме! Мо-
жем чудеса да направим 
щом сме така здраво един-
ни!”, каза в обръщението си 
уважавания км.наместник 

Стефан Сотиров, единствен 
кандидат за кмет на селото. 
С гордост разказа за  почис-
теното корито на р.Мараш, 
за облицовката на отводни-
телната канавка, ремонта на 
кметството , читалището , 
църквата. Изрази благодар-
ността си  към Инициатив-
ния комитет, който ежегодно 
организира трогателните 
родово-землячески срещи . 
Като най-голямо постижение 
посочи изпълнението на 
мащабния проект за пълно 
обновление на пътя Страл-
джа- Атолово. И тук благо-
дарностите към кмета Митко 
Андонов  и цялото общинско 
ръководство бяха подкрепе-
ни с ръкоплясканията в зала-
та. „Нашата политика е гра-
дивна, с мисъл за хората!”, 
подчерта в обръщението си 
Мария Толева, кандидат за 
общински съветник и пред-
седател на ОбС на БСП., 

и з р а з я -
в а й к и 
я с н и т е 
п о с л а -
ния  на 
с в о я т а 
п а р т и я 
към ато-
л о в ц и . 
Милена 
Й о р д а -
н о в а , 
един  от 
младите 
специа -
листи  в 
община-
та, също 
кандидат 
з а  о б -
щински 
с ъ в е т -
ник, раз-
каза под-
робно за 
е к и п а , 
който разработва проектите , 

за успехите и за привлечени-
те над 25 млн. лв. за община-

та само през тази година. Тя 
определи всеки от кандида-
тите на БСП за общински съ-
ветници като достойни хора, 
знаещи, можещи, които ще 
продължават да работят за 
доброто утре на Атолово, 
на общината. Лъчезарно 
усмихната Валентина Ма-
ринова, директор на СОУ”П.
Яворов”,  изрази радост-
та си от факта, че децата 
в Атолово се увеличават, 
сподели задоволството си 
от прекрасните условия в 
СОУ”П.Яворов”, осигурени 
от общината  за доброто 
възпитание и образование 
, за предстоящото изпъл-
нение на още един проект, 
който ще осигури използ-
ване на минералната вода 
за отопление на учебните 
сгради в общинския център. 
„Вие сте добрия пример как 
трябва колективно да се ра-
боти!”, поздрави присъства-

щите  Иван Георгиев, който 
сподели удоволствието си 
от съвместните успехи на 
кметство и общинско ръко-
водство.

На финала на срещата 
Митко Андонов, кандидат 
за кмет на общината ,  об-
общи  постиженията в Ато-
лово през последния мандат 
изразявайки увереността 
си, че много скоро селото  
ще прерасне в  квартал 
на Стралджа. Той обърна 
внимание и към новата си 
програма, която предвижда  
промени във всяко населено 
място и във всички области 
с призива: „За да продължи 
този възход, за да живеем 
по-добре, нека продължим 
заедно напред! С бюлетина 
номер 6!”

За атоловци срещата при-
ключи с концерт на танцо-
вата и певческа група от 
Иречеково.

Îùå åäèí ìëàä òàëàíò
Стоян  Ро с е н о в 

Иванов от Маленово 
е само на 12 години, 
но вече с изявен му-
зикален талант. Мом-
чето свири на гайда 
и успешно се вписва 
сред майсторите от 
оркестъра при ансам-
бъл „Въжички”.    Ин-
тересът на Стоян  към 
народния инструмент е 
от 8 –годишен, когато 
взима и първите си 
уроци  при Диан Дра-
гиев в  Младежки дом 

– Ямбол. До ІV клас учи в Стралджа, СОУ”П.Яворов” 
след което кандидатства в НУФИ”Филип Кутев” Котел, 
специалност „гайда”. Издържа изпитите по солфеж и 
гайда и е щастлив , че  може да се нарече възпитаник на 
реномираното фолклорно  музикално училище. Вече е 
VІ-ти клас, а събраните награди  се трупат. Много често 
те са от първи места, което още по-силно го мотивира 
да усъвършенства уменията си, да бъде между най-
добрите гайдари.    

Всички ценители на народната музика от Маленово, 
от Стралджа не само се радват на Стоян, подкрепят го 
и вярват, че скоро името му  ще стане  известно.

П о  и н и ц и а т и в а  н а 
ОФК"Стралджа" общинския 

център  стана  домакин  на 
първия детски футболен тур-
нир, който събра отборите 
на ПФК"Литекс" Ловеч, "Бо-
тев" Пловдив , "Черноморец" 
Бургас и детския отбор на 
ОФК"Стралджа". На стадиона 
в града момчетата не само по-
казаха една сериозна спортна 
битка на терена, те се състеза-
ваха мъжки, дадоха гаранция, 
че имат своето голямо футболно 
бъдеще. защото играят с любов, 
с дисциплина и отговорност. 
Малките бяха подкрепяни ак-
тивно от публиката сред която 
бяха треньори, родители, сим-
патизанти. При откриването 
Иван Иванов, вр.изп. дл. кмет 
на общината, приветства учас-
тниците в турнира, благодари 
за участието и от името на 
общината увери, че той ще се 
повтаря всяка година в рамките 

на празника на Стралджа. "Ние 
не само държим за развитието 

на спорта, ние правим всичко 
възможно, за да има Стралджа 
своите прекрасни условия за 
тренировки на малките и на 
големите. Затова предприехме 
тази инициатива. И ще я под-
държаме и в бъдеще!", каза в об-

ръщението си Митко Андонов, 
президент на ОФК"Стралджа". 

Гостите от елитните клубове 
не скриха възхищението си от 
базата на стадиона поднасяйки 
поздравления към домакините 
за инициативата, а футболни 
специалисти  търсеха своите 
фаворити  и сред отбора на 

„Стралджа”. Не без гордост  
публиката аплодираше всяко 

добро изпълнение на малки-
те, които не се изплашиха от 
конкуренцията на професио-
налните футболни клубове, 
хвърляха се в битка за топката, 
създаваха голови ситуации и 
при всяко точно попадение 
във вратата на противника 
избликваха в необуздана ра-
дост. „Големите футболисти се 
раждат и на такива турнири! 
Стралджа има  своите спортни 
таланти. Знаем, че  подкрепата, 
събуждането на самочувствие  
са важен етап от развитието 
на малките. Грижите ни ще 
бъдат постоянни и неотстъпни. 
Защото Стралджа заслужава!”, 
категоричен е Митко Андонов, 
президент на ОФК”Стралджа” 
и кандидат за кмет на община-
та в чиято предизборна програ-
ма  развитието на спорта има 
своето място.

Ïúðâè äåòñêè ôóòáîëåí òóðíèð
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Eäèí ñïîìåí
80-ãîäèøíàòà Ñèðìà Òîäîðîâà ñ 
ôàìèëíà êíèãà
П р а -

внучкат а 
на  маке -
д о н с к и я 
в о й в о д а  
Илия Кър-
човалията  
Роденат а 
в  С в е -
тиврачкото 
с.Петрово 
Сирма То-
д о р о в а , 
която   от 
десетиле-
тия живее в 
Стралджа, 
прописва  
спомените 
си  някак 
спонт ан -
но  и  без 
да  мисли 
за издаване. Само че, когато ги прочитат внучките й  
Силвия и Елена са категорични. Във всеки ред живее 
България, диша Македония, оживява Стралджа и това 
не бива да остане само семеен спомен. Подготвят отпе-
чатването  на книгата с много любов и дали случайно 
или нарочно тя е готова на връх 80-я рожден ден на 
македонката. „Изненадата беше неописуема. Бях  раз-
вълнувана, трогната, трудно овладявах чувствата, които 
ме заливат. Такова внимание към мен, толкова обич! 
Това е прекрасно! Щастлива съм с моето семейство!” 
споделя Сирма и се радва, че спомените й така ще дос-
тигнат до повече хора. 

Прочетете тази книга.! Тя ще ви залее с родолюби-
ви чувства, ще ви накара да усетите  как се съхранява 
българщината. И защо любовта към хората  превръща 
човекът в щастливец.

ÊÓÏÓÂÀÍÅÒÎ È ÏÐÎÄÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÃËÀÑÎÂÅ Å ÏÐÅÑÒÚÏËÅÍÈÅ!

Ñðåùó ïîæàðèòå
Да се зазимят всички противопожарни уреди в 

обектите,  противопожарните водоеми, хидранти да 
се приспособят за водочерпене при зимни условия. 
Стриктно да се спазва изискването за изключване на 
ел.напрежение след приключване на работното време 
в складове, търговски, производствени и др. пожаро-
опасни обекти. Това са част от мерките  включени в 
заповед на Иван Иванов, вр.изп..дл.кмет на общината  
за  осигуряване  пожарна безопасност при експлоатация 
на различните видове отоплителни и електронагрева-
телни прибори и инсталации в обектите и населените 
места на територията на община Стралджа по време 
на есенно-зимния период. Предстои провеждането на 
инструктивни съвещания с кметовете и км.наместници 
на населените места по този повод. Със свои заповеди  
както кметовете, км.наместници така и ръководителите 
на фирми, директори на  училища и детски градини  
трябва да  определят  вида, броя и отговорниците  за 
отоплителните уреди и да изградят комисии, които 
да извършат проверка на техническата изправност  и 
пожарната обезопасеност на отоплителните уреди, 
коминни тела и ел.инсталации. Тяхно задължение е 
провеждането на задължителни инструктажи по по-
жарна безопасност с целия личен състав на обектите.

В заповедта се посочва още че контейнерите за сме-
тосъбиране трябва да бъдат най-малко на 10м. от сгради, 
паркинги за автомобили и др. пожарооасни обекти. 
Особено внимание да се обърне върху изхвърлянето на 
негасена сгур от печките с твърдо гориво. На дневен 
ред е и организирането на групи за гасене на пожари в 
населените места и обекти.

Контролът по изпълнение на заповедта е възложен 
на Ст.Тенев, началник на РС ПБЗН Стралджа.

Â ïîäãîòîâêà 
çà çèìàòà
В навечерието на зимата 

община Стралджа пред-
приема превантивни мерки 
за осигуряване нормалното 
функциониране на инфра-
структурата, снабдяването 
и услугите на население-
то, подготовка за работа и 
живот в усложнени зим-
ни условия. До края на 
м.октомври  зам.кметът по 
икономическите дейности 
и общинска собственост, 
кметовете и км.наместници 
по места, ръководителите 
на фирми, учреждения и 
ведомства са задължени  да 
извършат дейностите по 
подготовката на хората и 
окомплектоване на техни-
ката за работа при тежки 
зимни условия, да създадат 
нужната организация за 
своевременно оповестява-
не и събиране на хората. 
Да се осигури резерв от 
ГСМ, луга, пясък, топло 
облекло, хранителни проду-
кти от първа необходимост 
за населението най-малко 
за три дни. В заповедта 
на Иван Иванов, вр.изп.
дл.кмет на общината, се 
посочва още, че в същия 
срок началникът на отдел 
ТСУ трябва да разпореди 
подготовка за сключване на 
договор между общината и 
фирма, притежаваща АТТ за 
снегопочистване, пръскане 
на луга и опесъчаване на 
основните пътища и улици 
и прилежащата ІV-класна 
пътна мрежа на територията 
на общината. Ефикасен кон-
трол по оборудване на МПС 
със съответните принад-
лежности за движение при 
зимни условия се изисква 
от РУ-Полиция Стралджа. 
Началникът на РС ПБЗН 
ще трябва да организира 
и извърши проверка за го-
товността на електропре-
носните и електро- и газо-
разпределителни дружества 
за безаварийна работа през 
зимата.  Началникът на ВиК 
има задължението да съз-
даде нужната организация 
за бързо отстраняване на 
възникнали аварии и пре-
дотвратяване на разливи на 
питейна вода, създаване на 
заледени участъци по път-
ната и улична мрежа, вкл. да 
се осигури водоснабдяване 
от резервни водоизточници. 
Пред актуализиране са пла-
новете  на Електросистемен 
оператор ЕАД, КЕЦ Ямбол 
за бързо ликвидиране на 
възникнали аварии. Запо-
ведта предвижда създаване 
на организация от РЗИ за 
подготовка на санитарни 
автомобили  и лекарствени 
средства за оказване спешна 
медицинска помощ при ус-
ложнена зимна обстановка. 
До края на месеца  коми-
сия ще извърши проверка 
на техниката, почистваща 
ІV-класна пътна мрежа на 
територията на общи-
ната. Планира се задъл-
жително следене нивото 
на реките, язовирите и 
хидротехническите съо-
ръжения. В Общинския 
щаб за координация на 
НАВР ще се организира 
денонощно дежурство.
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Ñúðöåòî íà Ñòðàëäæà 
â íåóìîðèì ðèòúì

„Ние, стралджанци, оп-
ределяме читалището като 
сърцето на града. То бие в 
един неукротим, неуморим 
ритъм за всички нас, със си-
лата на младостта в танцовите 
състави, в оркестъра, в теа-
тралния колектив, в групата 
за художествено слово… На 
многобройните изяви в града 
и общината, в областта, в 
страната  и извън границите. 
Браво за това усърдие, за тази 
всеотдайност! Браво за любо-
вта към изкуството , фолкло-
ра  и  традициите. Браво за 
родолюбието!”, вдъхновено 
и развълнувано беше обръ-
щението на Митко Андонов, 
кандидат за кмет на община 
Стралджа, дългогодишен член 
на читалищното ръководство 
при НЧ”Просвета 1892”, към 
читалищните дейци от Страл-
джа. Той  не скри радостта си 
от присъствието на толкова 
много самодейци, приятели 
на литературата, театралци, 
настоящи и ветерани културни 
деятели , които на предизбор-
ната среща с кандидатите за 
кмет на общината и общински 
съветници пристигнаха, за да 
изразят открито подкрепата 
си за БСП. Г-н Андонов на-
прави поклон за безрезерв-
ното доброволно и постоянно 
участие на самодейците в 
читалищните програми, за 
голямата любов към родното 
изкуство, за приемствеността. 
„Така се съхранява духовност, 
така се възпитава  родолюбие. 
Благодарение на хора като 
вас България е била и ще 

бъде! Ще пребъде и Страл-
джа!” каза той последван от 
ръкоплясканията в залата.  
Виолета Андонова, секретар 
на читалището, първа изрази 
всеобщото мнение за изборът 
на бюлетина номер 6. Ма-
рия Толева, председател на 
читалищното настоятелство,  
пожела да благодари на г-н 
Андонов и цялото общинско 
ръководство за вниманието, 
грижата, подкрепата на чита-
лищната дейност. „Ние добре 
разбираме, че тази подкрепа 
дава възможност за множе-
ството ни изяви. Искам да 
ви уверя, че тя ни мотивира 
да бъдем максимално добре 
подготвени при всеки кон-
церт, да печелим наградите, 
да обогатяваме  историята на 
дълголетното ни читалище.”, 
подчерта тя добавяйки: „Чи-
талището е нашият културен 
храм.  С подкрепата на едно 
силно общинско ръководство  
и кмета Митко Андонов вра-

тите на  духовния ни храм   
винаги ще остават отворени за 
всеки местен талант, сцената  
ще бъде ярко осветена за деца-
та и младежите, за възрастни-
те, за всички, които има какво 
да покажат и да разкажат. За 
Стралджа, за България!”Не 
по-малко развълнувана беше 
Атанаска Кабакова, която 
припомни някой от големите 
успехи на читалището, изрази 
благодарността към всички 
работили в настоятелството и 
дали своя принос за постигна-
тите  успехи.

В отговор на толкова добри 
думи участниците в срещата 
се хванаха на първото народно 
хоро и залата отесня. Реперто-
арът на оркестър „Въжички”  
предизвика истинско страл-
джанско надиграване. „Както 
добре умеем да танцуваме, 
така добре ще се представим 
и на изборите . С бюлетина 
номер 6!”, увериха г-н Андо-
нов  самодейците.
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Ако някой има ко-
лебания за избора в 
Саранско , то той е 

отсъствал от предиз-
борното събрание  с 
кандидатите за кмет на 

общината и общински 
съветници от листата 
на БСП. Само че таки-
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да спомене и добрата соци-
ална политика за болните, 
самотните, възрастните хора. 
И да изрази увереността си, 
че както и до сега Саранско 
ще бъде сред първите села в 
които изборът ще приключи 
с победа за кандидатите на 
БСП. За младите, за поли-
тическата им ангажираност 
и готовност да подкрепят 
лявата идея говори Цветели-
на Тончева, председател на 
младежкото обединение в 
БСП и кандидат за общински 
съветник.

След подкрепящото из-
казване на Минка Йовчева, 
думата взе Митко Андонов. 
„Аз не само уважавам хората 
от Саранско, аз се прекланям 
пред  тяхната упоритост. 
Благодаря на всички, които 
с даренията си подкрепиха 
изграждането на църквата. 
С това дадохте ясен знак, че 
Саранско е едно необикнове-
но село, в което живеят родо-
любци, хора, готови на всичко 
, за да съхранят духовността, 
традициите, българщината!”, 
подчерта кандидатът за кмет 

на община Стралджа. ”Аз 
вярвам, сигурен съм, че село-
то ще застане като един зад 
кандидатите на БСП. И ще 
реализираме пълна изборна 
победа!”, допълни той.

След концерта на ансам-
бъл „Въжички” домакините 
не чакаха покана. Макар и 
на пределна възраст повече-
то пожелаха да се хванат на 
хорото, до своя км.наместник 
Румен Димов и до кмета на 
общината Митко Андонов с 
уверението „С вас сме! Ще 
продължим напред!” 

Иван Боянов, педагог 
от СОУ”П.Яворов” Страл-
джа, участва във Втория  
Национален семинар „Из-
вънкласните и 
извънучилищ-
ните дейности 
– за устойчи-
во качестве-
но обучение 
и възпитание 
на децата и 
учениците”. 
Той се прове-
де  в началото 
на септември  
в Санитарно-
оздравителен 
комплекс  /
СОК/  ”Кам-
чия” под па-
тронажа  на 
Министерство 
на образова-
нието  и науката . 
След тържественото 

откриване  с приветствия 
на д.ик.н. Янка Такева, 
председател на СБУ, и 
Станка Шопова, предсе-
дател на УС на Фондация 
„Устойчиво развитие на 
България”, участниците 

в семинара  наблюдаваха 
добри практики от Бургас, 
Габрово, Смолян , Плов-
див с последващ диалог  

по различни въпроси на 
образованието и възпи-
танието на българските 
деца и ученици. „Впечат-
лен съм и от творческата 
работилница „Хайде на 
хорото!” където бяха пре-
дизвикани танцовите уме-
ния на всеки от нас. Мога 

гордо да отбележа, че в 
надиграването  предста-
вих достойно Стралджа!”, 
споделя г-н Боянов. В 

рамките 
н а  с е -
мин а р а  
участни-
ците раз-
гледаха 
частното 
училище 
„ Юр и й 
Гагарин” 
в  СОК 
” К а м -
ч и я ” , 
отморя-
ващо по-
действа 
посеще-
нието в 
музея на 
космона-

втиката и   разходката по 
р.Камчия.
В последния ден на се-

минара  всички участници 
получиха Сертификат лич-
но от Янка Такева в при-
съствието на министъра на 
образованието и науката  
проф. д.п.н. Тодор Танев.
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ва нямаше! Всич-
ки, които могат да 
се движат, излязо-
ха да посрещнат 
гостите от Страл-
джа, здрависваха 
ги сърдечно, да-
ваха уверението 
си, че ще гласуват 
за тях. „Вярваме 
ви! Знаем, че сте 
умни хора, които 
са доказали че мо-
гат да работят!”, 
надпреварваха 
се да изразяват 
мнение домаки-
ните. От името на 
местните жители 
км.наместник Ру-
мен Димов при-
помни стореното 
през последния 
мандат. А то се 
измерва с новият 
храм, с добре под-
държаното кмет-
ство, многофунк-
ционалната зала, 
ул .осветление , 
грижата за зеле-
ните площи… Не 
достигна времето 
,за да се припом-
нят празниците 
в Саранско, ма-
совото участие 
на хората в тях, 
спортните състе-
зания, концерти-
те, изложбата на 
сръчните ръце на 
жените .  Затова 
пък Мария То-
лева, кандидат за 
общински съвет-
ник, изрази бла-
годарността към 
км.наместник и 
всички, които са 
подпомагали ор-
ганизацията на 
всяка от прояви-
те. Не пропусна 
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