
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Обръщам се към Вас в навечерието на Коледа, един от най-оч-

акваните християнски празници. Ден, който събира семействата 
край трапезата.  Ден за равносметка и за нови мечти. В тази тиха 
и свята нощ преоткриваме всичко най-добро у себе си. Щастливи 
сме, че можем да получим обичта на най-близките и да им дадем 
своята, но  имаме  потребността да бъдем добри  и към другите.  
В сърцето ни винаги има топлина , която може да дадем на сту-
дуващия, обич, която да подарим на самотния, вяра, с която да 
сгреем страдащия, надежда – за болния, усмивка – за тъжния. И 
Коледа да бъде еднакво щастлива за всеки!
Пожелавам  на всички здраве и радост през цялата година!
Нека добрите новини съпътстват живота ни!
Нека бъдем по-мъдри в решенията си, по-смели в идеите си!
Да работим с енергия, да преодоляваме трудностите без от-

стъпление, да си поставяме нови цели в интерес на семейството 
и на обществото.
Бих искал всички ние, жителите на Община Стралджа,  да сме  

по-сигурни, по-уверени, по-спокойни и по-добри през новата година. 
Такава е моята цел, моето желание!
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! 
НЕКА НИ Е ЧЕСТИТА НОВАТА 2016 ГОДИНА!  

Атанас Киров, 
Кмет на Община Стралджа

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. 33)   21. 12. 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!
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ïðè õðàì “Ñâ.Àðõàíãåë Ìèõàèë”- Ñòðàëäæà
Идването на Христос Спасителя на земята е , за да  насочи нас, 

хората, към правда, мир и любов.
Нека достойно и с радост да празнуваме! Защото Рождество 

Христово е празник на неизказаната Божия любов към човешкия род. 
Светла духовна радост да осени всеки дом! Въпреки многото трудности  
и изпитания, да не губим надеждата си в доброто и истината! Защото 
само истината е нашия Господ и Иисус Христос. Да стоим във нея и 
да я изповядваме в любов!
Да имаме повече благост в погледа, по-малко строгост в думите, 

повече благонамереност в постъпките!
Да живеем без зложелателство, омраза  или злоба!
Молитвено желая на всички духовно и телесно здраве, благоуспяване 

във всяко дело!
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
ЧЕСТИТА НОВА  2016  ГОДИНА!
Честито Рождество Христово и Успешна нова 2016 година!

Ïúðâà âúçðàñòîâà ãðóïà:
Награди за приемственост на 

ЦДГ”Здравец” и ЦДГ ”М.Рубенова” 
Стралджа

При танцовите групи – първо място 
за представителите на Чубра

При певческите групи с обичай 

– две втори места – за детските коле-
дарски групи при ОУ- Зимница и тази 
при читалище „Възраждане” Зимница

Âòîðà âúçðàñòîâà ãðóïà:
Две първи места – за група „Чушка-

та” –Стралджа и коледарите от Блатец
Танцови групи – първо място за 

коледарите на „Перата” Стралджа
Обредни групи – две първи места за 

коледарите от Драгоданово и предста-
вителите на читалище „Възраждане” 
Зимница

Специалната награда на кмета се 
присъжда на коледарите от Каменец 

m= j%лед=2= “" 2= м,! д= ,м= …= ƒем 2=!m= j%лед=2= “" 2= м,! д= ,м= …= ƒем 2=!

   Êîëåäàðè ïîòðîïàõà, "Êîëàäå ëå” ïîïÿõà, áëàãîñëîâêè ðåäèõà â Ñòðàëäæà íà ïîðåäíèÿ 
Îáùèíñêè êîëåäàðñêè ïðàçíèê. 

Êëàñèðàíå
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ÎáÑ  çàñåäàâà 
ïðåäêîëåäíî

Актуализация на План-сметка за дейност „Чистота” 
за 2015г., промяна размера на ТБО за индивидуален 
съд и приемане на План-сметка за дейност „Чистота” 
за 2016г. ще обсъждат на  предколедното си  заседание 
на 22 декември общинските съветници от Стралджа. 
В дневния ред председателя Живко Ангелов включва 
и предложение за актуализация на бюджет 2015. Ще се 
обсъждат още докладни записки за отдаване под наем 
на язовири на територията на общината, предложение за 
отдаване под наем чрез търг на два кабинета в сградата 
на СОУ”П.Яворов”, искане на „Биогазенерго” и др. 
Кметът на общината Атанас Киров ще поиска подкре-
пата на ОбС за участие на общината с проект по схема 
„Услуги за ранно детско развитие” по ОП”Развитие на 
човешките ресурси 2014-2020г.” 

ÐÅÏÎÐÅÐ

ТЕЛ.  0884526499
 èçâúðøâà 

ëå÷åáíè ìàñàæè 
ïî àäðåñè

0878951057 
ПРОДАВА

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

„Иван Рилски”

Çàìåñòíèê êìåòîâåòå â íîâèÿ åêèï

КОЙКА ТОДОРОВА, родена през 1956г. в Лозенец. Зодия 
„Водолей”. Завършва средно образование в Икономически техни-
кум Ст.Загора, а висше в ВИИ – София. Работила последователно 
в кметство Лозенец, Общинска фирма „Емил”. През 1983г. е 
назначена за началник отдел „Планов” в общината, а през 1990г. 
вече е началник управление „Финанси”. През последните  12г. 
години е директор на дирекция или нач.отдел „Финанси”. Приема 
предложението на новоизбраният кмет  Атанас Киров да работи 
като зам.кмет в неговия екип.

Хоби – художествена литература.
Майка на дъщери - близначки и трима внуци. 

ИВАН ИВАНОВ, роден 1964г. в Стралджа. Зодия „Скорпион”. 
Завършил военния факултет на НСА. Работил последователно 
като педагог и пом.директор в СОУ”П.Яворов” и  в системата на 
ОСО. В общината започва работа  през 1995г. като зам.кмет. Без 
прекъсване е зам. кмет и през последните 12г. По настояване на 
кмета Атанас Киров Иван Иванов  продължава да работи като 
зам.кмет в новия екип.

Хоби – спорт и лов
Семеен, баща на дъщеря.

Âíèìàòåëíî ñ 
ïèðîòåõíè÷åñêèòå 
ñðåäñòâà!
Дните преди Коледа и 

Нова година са наситени 
с празничност и настрое-
ние. И много често деца и 
възрастни подсилват това 
с използване на  различни 
видове фойерверки.За 
съжаление не винаги се 
взимат предпазните мерки 
и се стига до нежелани ситуации. С грижа за здравето 
на децата екип в състав Георги Петров, секретар МК-
БППМН при общината и мл.полицейски инспектор 
служба КОС при РУ – Стралджа Николай Стоянов осъ-
ществиха срещи с училищните ръководства на СОУ”П.
Яворов” и ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”Стралджа, 
ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” Зимница и ОУ”Хр.Ботев” 
Войника за разясняване  Закона за оръжията, боепри-
пасите, взривните вещества и пиротехнически изделия/
ЗОБВВПИ/. Обърнато беше специално внимание на   
категориите пиротехнически изделия , търговската 
дейност с боеприпаси и забраната за продажбата на фо-
йерверки на лица под 12г./за първа категория/ , на лица 
под 16г. /от категория 2/ и на лица под 18г./за категория 
3/. При срещите стана дума и за това, че Законът забра-
нява  търговията  с видимо повредени пиротехнически 
изделия или в разкъсана най-малка стандартна произ-
водствена опаковка. Специалистите подчертаха, че не 
се  позволява употребата на пиротехнически  изделия 
в превозни средства, както и в районите на здравни и 
лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, 
храмове.

Веднага след срещите директорите на учебните заве-
дения в общината подготвиха свои заповеди с информа-
ция  за предпазване на учениците  и забрана за ползване 
на опасни пиротехнически изделия. Със заповедите са  
запознати всички класове.

Реките Мараш и Мочурица 
трябва да бъдат опазени от 
дългогодишното замърсява-
не! Неотстъпно и категорич-
но е мнението на община 
Стралджа, която отново  бе 
домакин на разширено засе-
дание с участие на институ-
ции, отговорни за контрола 
по поддържане чистотата на 
двете реки. В присъствието 
на кмета Атанас Киров и Анна 
Грозева, еколог на общината, 
представителите на Басейнова 
дирекция Пловдив, РИОСВ 
Ст.Загора и Бургас, заедно с 
Регионалните лаборатории 
на Ст.Загора и Бургас към 
Изпълнителната агенция по 
Околна среда, коментираха 
резултатите от мониторинга 
за 2015г. 

Проведен е мониторинг 
на състоянието на реките в 
следните пунктове: за р. Мочу-
рица – до с. Мокрен, с. Чубра, 
с.Мъдрино, гр. Карнобат, с. 
Маленово, с. Воденичане и 
преди заустване на р. Мочу-
рица в р. Тунджа, преди гр. 
Ямбол и за р. Мараш – преди и 
след заустване на Дермен дере.  
Мониторингът е проведен по 
биологични и физикохимични 
показатели, през месеците 
юли и октомври. Обобщените 

резултатите дават основание 
на специалистите да твър-
дят, че в горното си течение 
р.Мочурица е в добро еколо-
гично състояние  по биологич-
ни показатели. Състоянието по 
физикохимични показатели не 
е по-различно от това през пре-
дходната година.   Тенденцията  
и при двете реки е запазване 
състоянието по биологични 
показатели   и умерено по 
физикохимични. На пункто-
вете преди  и след р.Мараш 
е констатирано превишение 
на показателите  желязо и 
манган. Басейнова дирекция 
няма данни за евентуалния 
източник за констатираното 
замърсяване.  Високите стой-
ности са смущаващи – при 
стандарт желязо 100 микрогр./
куб.дм са отчетени 210! При 
мангана границата от 50 е 
превишена до 142 микрогр./
куб.дм. Прави впечатление, че 
миналата година  не е отчитана 
такава концентрация. Търсей-
ки причината за проблема, 
специалистите съобщават за 
забелязаните изкопни работи  
по р.Мараш преди пробона-
бирането, което налага съби-
ране на повече информация 
от изпълнителите на проекта 
за корекция на реката.   

Çà ÷èñòîòàòà íà Ìàðàø è Ìî÷óðèöà

На заседанието стана ясно, 
че за по-добро наблюдение  в 
проекта на Плана за управле-
ние на Източно-Беломорски 
район 2015-2021г.,  Басейнова 
дирекция разделя водното тяло 
р.Мочурица на четири по-мал-
ки тела. Констатациите показ-
ват, че първото тяло е в добро 
състояние, второто , третото и 
четвъртото за сега  поддържат 
умерено такова.

Анализирайки  своите 
проверки специалистите от 
РИОСВ Бургас  информи-
рат, че през 2014 и 2015 г. 
е осъществен сериозен кон-
трол на обектите. По четири 
контролни пробовземания са 
направени на определените   
пунктове в точки на заустване 
на индустриални емитери в 
р.Мочурица. 

Потвърждава се  наблю-
дението за незначителни от-
клонения по съдържание на 
азот нитритен на изхода на 
пречиствателната станция / 
ПС / на „ВИНС Индустрийс“ 
ООД. Отклонения  по съ-
държание на азот нитратен е 
фиксирано  при  ПС на „СИС 
Индустрийс“ ООД. При двата 
цеха на „Винекс Славянци“ 
АД – в с. Славянци и гр. 
Сунгурларе са констатирани 
превишения по три показателя. 
Проверките до полигон Ново 
село, където работи локална 
ПС, не показват нарушения. 
По време на проверките не е 
имало възможност за вземане 
на проби от три от обектите. 
Факт е, че  канализацията на 

гр.Карнобат  е без пречистване 
на водите, поради  което се 
явява  като един от основните 
замърсители на реката.

Становището на участници-
те в заседанието е , че от 2013г. 
когато е проведена първата ра-
ботна среща по инициатива на 
Стралджа, проверките са посто-
янни, но заложените индивиду-
ални ограничения  в  издадените  
разрешителни  за заустване на 
отпадъчните води в различните 
обекти  са със стойности по-
високи от регламентираните  в 
Наредбата за характеризиране 
на повърхностните води.  Тъй 
като има констатирани преви-
шения извън нормите,  въпреки 
дейността на локални ПС при 
някой обекти, то обсъдена бе 
възможността за служебно пре-
разглеждане на разрешителните  
и залагане на изисквания за 
изграждане на допълнителни 
съоръжения за пречистване на 
водите, където това се налага. 

След дискусията присъст-
ващите се обединиха около 
решението мониторингът да 
продължи и през новата 2016г. 
като наблюдаваните обекти в 
района на община Стралджа се 
намаляват от 4 на 2 с двукратно  
пробовземане  и  реакция при 
сигнали за залпово замърсява-
не.  Според представителите  на 
Община Стралджа, които насто-
яват   за гаранции по чистотата 
на реките, това  наблюдение и 
контрол ще осигури адекватна 
информация  за еко обстанов-
ката на речните  обекти  на 
територията на общината.  
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Øàíñ çà õîðà ñ 
óâðåæäàíèÿ
Като партньор на Агенцията за социално подпома-

гане (АСП) - конкретен бенефициент на проект „Нови 
възможности за грижа” с  договор за безвъзмездна 
финансова помощ по Процедура за директно предос-
тавяне  „Нови алтернативи” с Управляващия орган на 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 
2014-2020 г., община Стралджа предоставя услугата 
„личен асистент” на 44 потребители, осигурявайки 
работа за 39 асистенти от града и селата на общината. 

На този етап АСП информира, че ще предприеме 
действия за пълно усвояване на бюджета по проекта 
в резултат на което  общината ще може да предложи 
допълнително още до 10 % назначения за обслужване 
от чакащите одобрение по проекта.

Целта на проекта е намаляване на риска от зависи-
мост от институционален тип грижи  и подобряване 
качеството на живот на хора с увреждания и възрастни 
болни лица, както и преодоляване последствията на 
социално изключване и бедността.  Осигуряване на  
плавен преход между стария и новия програмен период 
като се подобри достъпа освен до основни социални, 
така и до здравни услуги.

  Целевите групи са:
• Хора с увреждания с ограничения или невъз-

можност за самообслужване ;
• Хора над 65 год. с ограничения или в невъз-

можност за самообслужване;
• Семейства на деца с увреждания;
• Самотно живеещи и тежко болни лица.

Стопанин на близо 100 - 
декаровия  язовир е Таньо 
Козиков от Иречеково. 
Преди няколко дни, оти-
вайки на водоема, той е 
шокиран от  огромното 
количество измряла риба, 
което вижда на повърх-
ността.

"Язовирът беше цели-
ят побелял,  навсякъде 
плуваше мъртва риба. До 
момента не мога да кажа 
какви ще са загубите  и ко-
личествата, понеже рибата 
е още долу не е излязла на 

повърхността. Смятам, че 
всичката риба ще бъде уни-
щожена. Като сума средна-
та цена, като сума е 1,70 до 
2 лв. на толстолоба, това са 
около 20 000 лв.. Шаран в 
момента има много малко 
на повърхността, но като 
отворя спускателите там 
постоянно излиза измрял 
шаран и зарибител", раз-
каза Козиков.

Всички  институции , 

имащи отношение към 
случая са уведомени, при-
чините  са в процес на 
изясняване, като една от 
версиите е за натравяне с 
препарати за растителна 
защита.  Съмненията са, 
че в язовира е изхвърлен 
отровен разтвор. Отхвър-
лена е версията, че рибата 
е измряла от липса на 
кислород. Козиков не е 
застраховал продукцията, 

тъй като на практика това 
е невъзможно. Сега дори 
го грозят различни видове 
глоби и затова е принуден 
сам да се справя със ситу-
ацията. За своя сметка той 
извозва мъртвата риба до 
екарисажа в Шумен.  Във 
вторник за унищожение по-
теглиха около 4 тона риба, 
същата съда чака и остана-
лото количество. Процесът 
на разлагане на рибата ще 
продължи дълго между 20 
и 30 дни, взависимост от 
температурата на водата. 

Òîíîâå ðèáà îòðîâåíà â 
ÿçîâèð êðàé Èðå÷åêîâî
Ìåæäó  10 è 15 òîíà ðàçëè÷íè âèäîâå ðèáà èçìðÿ â ÿçîâèð 
äî ñåëî Èðå÷åêîâî. Ïðè÷èíèòå ñà â ïðîöåñ íà èçÿñíÿâàíå.

Áîæèäàð Íèõîðëèåâ, çàì.
êìåò íà Îáùèíà Ñòðàëäæà:

„Èìàì îïèòà è âîëÿòà äà çàïî÷íåì äà ðåøàâàìå 
ïðîáëåìèòå ñ îïàçâàíåòî íà ðåäà â îáùèíàòà!”

ВИЗИТКА:
Божидар Илиев Нихорлиев е роден на 15 април 1974г.в Стралджа. Зодия Овен. 
Средното си образование завършва в  СОУ ”П. Яворов” в родния град, а висше- в 

СА „Д. А. Ценов” гр.Свищов, специалност „Счетоводство и контрол”. Като начало  
работи  в ЕТ ”Егея”. От   юли 2003г. започва в системата на МВР, преди да напусне 
системата на МВР на 11.12.2015 г., заема поста Началник на РУ-Ямбол.
По предложение на кмета на общината Атанас Киров влиза в новия екип като зам.-

кмет с отговорност по проблемите на  сигурност, обществен ред, бедствия и аварии.
Хоби- офроуд
Семеен, има син на  15 г.
Девиз: ”Който иска  – търси начин, който не иска – търси причини.”

- Здравейте, г-н Нихор-
лиев! Как се чувствате 
вече като зам.кмет на 
Община Стралджа?

- Амбициран! Готов за 
работа на високи обороти. 
И с ясна визия за бъде-

щето!
- Споделете първото 

впечатление от общи-
ната, колегите, посре-
щането!

- Не бързам да си из-
граждам мнение за коле-

гите от Община Стралджа, 
тъй като по-голямата част 
ги познавам само като 
съграждани и познати. 
Тепърва ще бъдат оцене-
ни  капацитета, профе-
сионализма, желанието за 

работа… И не на последно 
място  - идеите на всеки 
един от тях за развитието 
на общинска администра-
ция в посока по-добро 
обслужване на гражданите.

- Като подреден човек, 
свикнал на ред и дис-
циплина, вероятно вече 
имате своите планове  за 
организация на работа-
та във Вашия ресор, за 
решаване на конкретни 
проблеми?

- Редът и дисциплината, 
както и отговорността за 
поетите ангажименти, са 
били винаги съпътства-
ща част от моя живот. 
Ще продължа да прилагам  
това в настоящето  пре-
дизвикателство с ясното 
съзнание, че резултатите 
от дейността ни винаги 
трябва да водят до подо-
бряване ежедневието на 
съгражданите. 
Що се отнася до реша-

ването на конкретни про-

блеми – всеки един от тях 
ще бъде обсъждан и ще се 
търси винаги най-доброто 
решение. Без значение 
дали това се харесва  или 
не на някой от служителите 
в общинска администра-
ция!

- Всъщност, как ми-
слите, ще може ли да 
бъдат  решени  някой 
проблеми, които до мо-
мента носят клеймото 
„неразрешими”? Знаете, 
имам предвид опазване на 
частната, кооперативна 
и общинска собственост.

- От досегашния си опит 
знам, че не съществува 
проблем, който не може 

да бъде разрешен. Що се 
касае до опазване на иму-
ществото на гражданите 
и общината – планираме 
конкретни мерки, които, 
изпълнени в своята цялост, 
следва да доведат до пови-
шаване чувството за си-
гурност на съгражданите. 
Щатът на общинската ад-
министрация е прекалено 
раздут, може от там да се 
вземат щатни бройки и да 
се създаде звено на общин-
ска охрана. В общината 
няма и наредба за опазва-
нето на селскостопанската 
продукция /полска охрана/. 
В момента заедно с коле-
гите работим по такъв вид 
наредба. Общината има 
нужда и от поне още един 
горски охранител, защото 
сега виждаме постоянната 
незаконна сеч в горите 
и кориите. Имам опита 
и волята да започнем да 
решаваме проблемите с 
опазването на реда в Об-

щината.
- Личността Ви е рес-

пектираща! Означава ли 
това, че не може от Вас 
да се очаква ръководство 
по метода на „меката 
ръкавица”?

- За мен ръководството 
означава едно: да накараш 
хората, които управляваш, 
да дават най-доброто от 
себе си, като целта винаги 
е решаване  на първона-
чално поставената задача. 
Колективът се състои от 
субекти и всеки от тях е 
силен по своему в опреде-
лена насока. Изхождайки 
от това, че мотото ми в 
живота е „ Който иска  – 

търси начин, който не иска 
– търси причини!” считам, 
че няма да бъде необходи-
мо да се прилага метода  на 
„меката ръкавица” или пък 
на респектираща дисци-
плина. Но всеки трябва да 
заслужи възнаграждението 
си давайки максимума от 
себе си и доказвайки про-
фесионализма си за пости-
гане на поставените цели!

- Кой беше все пак пър-
вия проблем, който се на-
ложи да решавате като 
зам.кмет?

- Първият проблем все 
още не съм го решил. Но 
няколко неща вече проме-
них в чисто организацио-
нен план, които считам, 
че ще доведат както до 
икономически правилно 
изразходване  на общин-
ските средства, така и до 
подобряване визията на ад-
министрацията като цяло в 
очите на съгражданите ни.

- Вашето пожелание 
към жителите на града 
и общината!

- На първо място всички 
да бъдат здрави! Да бъдат 
успешни, да бъдат обичани 
както от близките си така 
и от приятелите.    И да 
напомня, че всичко в този 
живот се случва  само и 
единствено с работа, рабо-
та, работа! С пожелания за 
светли Коледни и Нового-
дишни празници!

- Благодаря Ви за този 
разговор! Весела Коледа 
на Вас и семейството Ви!

Интервюто взе: Надя 
ЖЕЧЕВА
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Ãîäèíàòà, êîÿòî ñè îòèâà

Øàðåíà,  èçíåíàäâàùà. È ñ ïðîìåíè!
ÍÀ ÁÅÐÅÊÅÒ
Започна със слука на зимничанските ловци. Четири диви пра-

сета с точен мерник повалиха и  решиха, че това е на берекет. 
По същото време с грижа за природата в Стралджа се проведе   
поредно разширено заседание за контрола по поддържане чис-
тотата на реките Мочурица и Мараш.  Целта – ограничаване на 
замърсяването, целогодишен мониторинг , наказания за замър-
сителите.  Доказателства за доброта дадоха различни хора по 
различни поводи – благотворителен бал на дамски клуб, коледен 
базар на картички от БМЧК. Подкрепата осигури  помощ за хора 
в нужда. Ансамбъл „Въжички” отбеляза своята 50 –годишнина, за 
радост и гордост на всички, които обичат и почитат традициите. 
ÒÐÀÄÈÖÈÈ 
Културният календар на общи-

ната даде поредна заявка за  внима-
ние към традициите и новаторство. 
Зимните празници стартираха с 
първото кукерско хоро в Джинот. А 
после от Бога благословени кукери 
танцуваха и гониха злото в цялата 
община. В активна конкуренция 
с мъжете  бабите почти във всяко 
село  се веселиха на своя празник 
с изненадващи идеи. И с доказа-
телства, че не искат и не могат да 
остареят. Митрополит Йоаникий 
благослови Зимница на връх Три-
фоновден. Лозари и винари заряза-
ха в Стралджа с очакване на добра 
година. Но в  „Пясъка” изоставените лозя продължават да нарастват. 
Липсват смелчаци, които да заложат на нови такива. И винарската 
слава на района съвсем не е такава каквато беше или ни се иска да 
бъде. Стожери има. Добре, че са те! За да я има и надеждата, че ще  
се събуди отново винарската слава на Стралджа! Междувременно 
дързост да  мери ръст с най-добрите  афишира лозенския лозар и 
винопроизводител Христо Стойнов. Още две фирми местни  имат 
своето място на вътрешния и външен пазар.
ÍÀÄÅÆÄÈ
Президентът Росен Плевнели-

ев  обърна внимание на проблеми-
те на лозенци и обеща подкрепа 
за  спиране дейността на злопо-
лучната база „Стралджа-Мараш”. 
Една година по-късно няма удо-
влетворени, делото на Ямболския 
съд приключи без признаване на 
вина. А жителите на Лозенец и 
околността  все така си тревожно 
си съжителстват с базата. Остава 
надеждата, че няма да има вредно 
производство.   Консултативен 
кабинет към МКБППМН  заработи 
активно и в помощ на отсъстващи 
от училище деца. Мултидисциплинарен екип даде рамо на цялост-
ната дейност на комисията в помощ на деца в риск.  
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÎÑÒ
И през пролетта  богата читалищна дейност заявиха културните  

храмове в общината. Заредиха се народни празници, чествания, 
срещи. Празник на толерантността, Ден на мартеничката , със-
тезание „Как да стана милионер” обединиха интереса на децата 
от общината, които проявиха инициативност и креативност. За 
похвала! „Ще пазим заветите на Левски!” , заканиха се членовете 
на клуб „Млад приятел на книгата”. С две първи места се поздра-
виха деца от СОУ”П.Яворов” в „Цветна олимпиада”.

Новината за залесяване с черен бор на близо 160 дка в „Мараш”-

а получи одобрение. Дано пролетта склоновете  позеленеят! 
Пролетес огорчението дойде с 60л дъжд на кв.м. в стралджанско. 
Последва  дълго преовлажняване на почвата което за дълго  из-
пъстри полето с големи водни участъци и предизвика сериозни 
проблеми на стопаните. От там очакванията за спад в средния 
добив при зърнопроизводството.  
ÍÀÃÐÀÄÈ
С награди за кукерски маски и игри се увеличи фонда на чита-

лище „Просвета 1892” Стралджа. 
Народната певица Ойка Пенева 
отбеляза своите 95г. Новоучре-
дената Обществена фондация 
„Вълкана Стоянова” си постави 
благородни цели за запазване 
богатото  песенно наследство на 
тракийския славей и в подкрепа 
на млади таланти. През годината 
повод за самочувствие имаха 
талантливи деца от Зимница, 
Войника и Стралджа. Роденият в 
Стралджа известен сатирик Ста-
нислав Марашки сложи началото 

на своята изобилна на отличия  
година. Хандбалистите от ОУ 
Зимница останаха верни на тра-
дицията и под ръководството на 
своя треньор Иван Иванов отново 
оглавиха класирането в областно-
то първенство. 

Лазарките – тези приказни 
феи, танцуваха за радост на 
жителите на Стралджа и Воде-
ничане, Тамарино и Лозенец, 
Войника и Първенец…Пролетни 
добри практики демонстрираха  в 

детските градини „М.Рубенова” 
и „Здравец”. Конкурси и със-
тезания увлякоха учениците от 
най-голямото общинско училище. 
Награди заваляха от турнира 
„Математика без граници”. С на-
ционална награда се окичи млад 
поетичен талант- абитуриента 
Филип Иванов, който вече е сту-

дент.Талантливи представители 
на СОУП.Яворов”  се изявиха на 
Национална пролетна сесия на 
детските и младежки парламен-
ти. Инициативата „Земята – наш 
дом” предизвика децата от ОУ”Св.
Св.Кирил и Методий”- Зимница, 
за да докажат, че са добри еколози. 
Във Войника учениците залесява-
ха с любов. „Зная, мога и успявам” 
демонстрираха децата от ОУ”Св.
Св.Кирил и Методий”- Стралджа.   

Тежка година отчете ЗПТ”Начало 93”. Прогнозите се оправда-
ха. Без оплаквания, с извоювано 
доверие на партньор и работо-
дател, кооперацията  избра пътя 
към екологично производство и 
технологии. И съхрани надеждата 
за бъдещето.
ÏÐÈÌÅÐ
С плакет на Яворов се окичиха 

за заслуги педагогът Тянка Таш-
кова, дългогодишен преподавател 
по български език и литература и 
радетел за чист български език и 
общественикът Георги Алексан-
дров. 70- годишнината от побе-
дата над фашизма бе отбелязана 
подобаващо с различни прояви в общинския център и селата. 
Поредният Конкурс-надпяване „С песните на Вълкана Стоянова” 
и народния събор „Мараш пее”  дадоха повод за изява на малки и 
големи таланти в песенното и танцово изкуство. Доброволци от 
БМЧК получиха отличия на Червения кръст. 21 абитуриенти поеха 

по своя път към бъдещето. Голяма 
част от тях днес вече  успешни 
студенти в различни ВУЗ-ове. Със 
златни медали от Националното 
състезание „Таралеж” се завър-
наха второкласници от СОУ”П.
Яворов”. Любознателни и амби-
циозни ученици от най-голямото 
стралджанско училище получиха 
награди на ръководството за праз-
ника. Над 800 ловци от общината 
направиха своята равносметка с 
амбицията да продължават да ра-
ботят активно и с любов към при-
родата. Малкият чаровник Никола 

Йорджев  стана „Мини мистър” и се закани да продължава своите 
успехи на сцената. Очаквано и заслужено Валентина Маринова, 
директор на СОУ”П.Яворов”,  получи отличието „Неофит Рил-
ски” на МОН. Стралджанските народни хора  на ФА „Въжички” 
плениха южняците от италианския град Фазано. 
ÌÀÉÑÒÎÐÑÒÂÎ
Танцьори и певци от Войника, Каменец и Стралджа  получиха 

одобрение за изява на Националния събор на народното творчество 
в Копривщица. Представиха се отлично! А каменчани огряха и 
на Рожен. Лозенец тропнаха на „Джумалийско” в Търговище и 
се върнаха със Специална награда. Стралджанските кукери пък 
развличаха туристите по Черноморието. На „Етъра” поканиха 
бабите от Палаузово, да покажат как се преде, как се тъче. Апло-

дираха ги и пак пожелаха да идат! 
С което конкурираха джинотки, 
най-добрите при представяне на 
позабравения обичай Еньова буля, 
с който традиционно се изявяват 
на престижни национални фол-
клорни събори. 

Гроздова се оказа годината, 
за радост на винарите. От малко 
лозя много продукция се при-
бра. И много вино и ракия се 
наля. Радостта алкохолна ще трае 
дълго! В Атолово отново напом-
ниха, че са бежанци с история и 

самочувствие. Организираната родово-земляческа среща събра 
различни поколения и върна историята назад, до времето на 
благородника Атол. 
ÇÀÃÓÁÀ
През 2015г. нашият свят напуснаха интересни и стойностни 

хора. Между тях са Донка Пенева, един талантлив и работлив 
човек, член на  занаятчийската общност в града, Манол Спасов, 
бащата на стралджанската мускатова ракия, Стоян Трифонов, 
представител на местния бизнес, Марийка Пенева, общественик, 
Добрин Енев, ревностен почитател на местните традиции и са-
мороден театрален талант. 
ÏÐÎÌßÍÀ
Есента дойде с шарена изборна надпревара. От което спе-

челиха избирателите. Във всяко 
село- концерти, песни, танци . 
Иречеково издаде своя книга за 
историята. И  тя очаквано влезе 
във всеки дом. 

Изборните страсти приклю-
чиха с нов кмет за общината от 
МК”Промяна”. Поразместиха се 
пластовете и по селата. Дълго-
годишни кметове отстъпиха на 
по-млади, съмнения отстъпиха на 
очаквания. Заявявайки силен екип 
със сериозни амбиции Атанас 
Киров седна на кметския стол в 
общината, инж.Живко Ангелов 

пое председателския пост в ОбС. И оптимистичния дух надделя 
над всичко.

Никоя река не върви назад! Няма да е така както беше- първите 
доказателства дойдоха с гласуваните по-ниски заплати на кмета, 
на председателя на ОбС и на съветниците. 
ÎÏÒÈÌÈÇÚÌ
Красотата и доброта да властват над всичко! Пожелаха го със 

своята авторска съвместна изложба две талантливи дами – Краси-
мира Кирова и Денка Георгиева. Създавайки творческо настроение 
и празничност в града дадоха своето обещание за още такива изяви. 

Каквото началото – такъв и края! Опитаха се да докажат ло-
вците от общината с отстрел на близо 40 диви прасета в края на 
годината. На берекет е – отново гадаят авджиите! 

Да сме здрави, да сме по-усмихнати, по-ведри , по- добри през 
Новата година! Да проявяваме повече благородство,  великодушие 
и щедрост! Да си помагаме, за да вървим напред по-уверено!

ÂÅÑÅËÀ ÊÎËÅÄÀ!
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ÌÅËÈ ÑÒ ÅÎÎÄ 
Ñòðàëäæà, óë.Õåìóñ 2

Закуските, които обичате!
За вас с любов!
Весело коледно настроение!

ÀÏÒÅÊÀ "ÀÂÈÖÅÍÀ” ñ 
íîâ àäðåñ:

Стралджа, ул.Хемус  № 3
Здраве за всеки!
С пожелание за щастлива 

нова година!

ÅÒ”ÊÀÇÀÁËÀÍÊÀ” 
Ñòðàëäæà

Дрехи втора употреба
Да се облечем изгодно!
Да изглеждаме прилично!
Весели коледни и новогодишни 

празници!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА!
ЩАСТЛИВА НОВА 2016г.!
С АПТЕКА „БОРЯНА”- 
Стралджа, ул.Хемус 18

- всички видове български и вносни 
лекарства

- козметика
- санитарни материали
- детски храни
Здраве и щастие във всеки дом!
С благодарност към всички, които 

се доверяват на нашия професионали-
зъм и опит!

ÙÀÑÒËÈÂÈ 

ÍÎÂÎÃÎÄÈØÍÈ 

ÏÐÀÇÍÈÖÈ!

ÀÏÒÅÊÀ „ÇÄÐÀÂÅ” 

– Ñòðàëäæà, 

óë.Ï.Êàáàêîâ

Ìàðèÿ Ñåäëàðñêà

Бъдете зд
рави с аптека 

„Здра-

ве”!

×ÅÑÒÈÒÀ ÍÎÂÀ ÃÎÄÈÍÀ!
ÌÀÃÀÇÈÍ "ËÀÇÓÐ” - 

Ñòðàëäæà
С внимание към малки и големи!
Стоки за всеки вкус!
За делнични и празнични дни!

ÊÎËÅÄÍÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß 
ÊÚÌ ÂÑÈ×ÊÈ ÍÀØÈ ÊËÈÅÍÒÈ!

Õðàíèòåëåí ìàãàçèí 
"ÅÃÅß” - Ñòðàëäæà

Ул.Яворов”, срещу полицията
Да бъдем европейски потребители!

ÏÏÊ”ÍÀ×ÀËÎ 93” 
Ñòðàëäæà

ÏÒÊ”Ñúãëàñèå” – ãð.Ñòðàëäæà

Поздравява всичките си член кооператори, 
партньори и приятели!

Весела Коледа! Щастлива Нова година!

Ï×ÇÊ – ãð.Ñòðàëäæà

Надежда за плодородие!
Вяра за добрини!
Здраве, любов и настроение!
Честита Нова Година!

ÅÒ”ÉÎÀÍÀ” – 
ÕÐÀÍÈÒÅËÅÍ ÌÀÃÀÇÈÍ
гр.Стралджа, ул.Хемус 1
Настроението идва с храната!
Да бъдем заедно!
Честита Нова Година!

„ÇÀÐÃÀÍÀ 84” ÅÎÎÄ  ÎÒÊÐÈ 
ÍÎÂ ÌÀÃÀÇÈÍ Â ÑÒÐÀËÄÆÀ

 ул.”Хемус” №2

Подаръци, сувенири, облекло, обувки!
Всичко за всеки! Посетете! Изберете!

ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

Да е мирна, берекетлия 
и щастлива новата 2016г.!

Здраве и работа 
за всички!
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Íå íà íàñèëèåòî!

Äà áúäåì â õàðìîíèÿ!
Насилието, като важен обществен проблем, се е зародило още със самото образуване 

на обществото. Колкото и да твърдим, че в наши дни, в двадесет и първи век, ние сме 
по-хуманни и толерантни, истината е, че подобрение в държанието ни почти няма. 
Направих си труда да потърся точна информация по нашия въпрос и, макар резулта-
тите да не ме изненадаха, то за сетен път ме накараха да почувствам отвращение от 
неопровержимия факт, че аз също съм представител на човешката раса. За да звуча 
по-убедително обаче, нека оставя на числата да говорят вместо мен: през март 2014-та 
година, от изследване на Агенцията на Европейския съюз за основни човешки права, 
в което са взели участие шейсет и два милиона жени, става ясно, че 22% от тях са 
преживели физическо и/или сексуално насилие от страна на партньора си, като в 42% 
от тези случаи, това е ставало по време на бременност. Проучвания на УНИЦЕФ пък 
показват, че в световен мащаб един на трима ученици на възраст между тринадесет 
и петнадесет години са редовно обект на тормоз в училище. 

Трябваха ми само няколко щраквания с мишката и успях да намеря изключително 
много информация за насилието върху деца и жени, но това, което бе по-трудно, бе 
да открия факти за тормоза върху мъже. Наложи ми се да търся в какви ли не сайто-
ве, докато най-сетне попаднах на една не по-малко плашеща статистика:  14,2% от 
проучените мъже през 2003-та година, са ставали жертва на сексуално насилие преди 
навършване на пълнолетието си. Този брой се покачва до 16%, когато същото проуч-
ване е направено две години по-късно. Дори самият факт, че ми отне толкова време 
да намеря тази статистика, е доказателство за наличието на насилие в съвременния 
ни живот, защото именно страхът, че обществото ще се подиграва на мъжете, станали 
обект на какъвто и да е вид тормоз, ги кара да не споделят с никого за случилото се 
като по този начин вредят на собственото си психическо здраве.  

Освен всичко, тези проучвания показват и друго, което вие най-вероятно вече 
знаете – насилието може да приеме различни форми – от физическо, вербално и 
сексуално насилие до такова в домашни условия, насилие в училище, на улицата и 
дори на работното място. Именно разнообразието на този проблем го прави и толкова 
труден за разрешаване. 

Ако институциите започнат да обръщат повече внимание на проблема, анализи-
райки отделно видовете насилие, то с общи усилия, имаме по-голям шанс да разбе-
рем какви са корените на тормоза и следователно – какво може да направим, за да 
прекратим веднъж и завинаги този вид човешки взаимоотношения. 

Едно от нещата, които трябва да осъзнаем по пътя си към разбирането на този 
проблем, е коя е причината за появата на насилието? Според мен всичко се свежда до 
факта, че човеците все още не умеем да изразяваме чувствата и мислите си по подо-
баващ начин. Проблемите в личния и професионалния ни живот и невъзможността 
или по-скоро страхът да ги споделим с някого, ни карат да се затворим дълбоко в себе 
си и да трупаме отрицателни емоции, които по-късно използваме като оръжие върху 
заобикалящите ни. В други случаи пък, в желанието си да се впишем в дадена група 
от хора, ние проявяваме агресия към останалите човешки същества като си мислим, 
че по този начин ще изглеждаме интересни и забавни в очите на приятелите си.

Следващото нещо, което трябва да знаем, е как да реагираме ако се превърнем в 
обект на насилие. Най-важно е да споделим с някого какво се случва с нас. Не трябва 
да се оставим да бъдем жертвата. Наше право е да се защитим. 

На кого обаче може да се оплачем? Най-добрият избор би бил човек, на когото имаме 
доверие и за когото сме сигурни, че ще ни помогне. Наскоро открих, че съществува 
и т.нар ‚онлайн гореща линия‘, където напълно анонимно може да поговорим със 
специалист за тревогите си, а той може да ни даде обективен съвет и насоки.

Последното, но не и по важност, нещо, което трябва да осъзнаем по пътя си към 
разбирането на проблема с насилието, е, че ние всички сме насилници. Да, по един 
или друг начин; нарочно или неволно, на всекиго се е случвало да изпълнява тази 
роля. Винаги обаче може да поискаме прошка и да изкупим вината си. 

Преди доста време, в един от часовете по изобразително, г-н Атанасов ми каза 
нещо, което не съм сигурна дали е така, както си го спомням, но независимо от съм-
ненията ми, реших да го споделя: човекът е част от държавата; държавата е част от 
света; светът е част от Слънчевата система, която е част от Млечния път, който пък 
е част от Вселената. Космосът е устроен така, че всяка отделна част да си взаимства 
с останалите. Природата ни е сътворила да бъдем в хармония тогава и само тогава, 
когато всички работим един за друг.

Мая ДИЧЕВА

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Зачестилите прояви на агре-
сия в училищата се явяват про-
блем, който все повече вълнува 
учители и родители. С цел пре-

венция на училищното насилие, 
агресията и други негативни 
прояви в СОУ"П.К.Яворов" - 
Стралджа се проведе тематична 

кръгла маса под надслов "Не 
на насилието". Председателят 
на УУС Мая Дичева предста-
ви презентация за насилието 

във всичките му прояви, и 
запозна присъстващите как да 
разпознават тормоза, как да се 
защитават като търсят помощта 

Ó÷åíèöèòå îò ÑÎÓ "Ï. Ê. ßâîðîâ":

Íå íà íàñèëèåòî!

на органите за закрила правата 
на детето. Учениците от IX клас 
показаха личното си отношение 
като прочетоха свои есета на съ-
щата тема и споделиха открито, 
че искат да живеят в обстановка 
на доверие и разбирателство.

"Ако институциите започнат 
да обръщат повече внимание, 
анализирайки отделно видовете 
насилие, то с общи усилия има-
ме по-голям шанс да разберем 
какви са корените на тормоза 
и следователно - какво може 
да направим, за да прекратим 
веднъж и завинаги този вид 

човешки взаимоотношения. ... 
Човекът е част от света, светът 
е част от Слънчевата система, 
която е част от Млечния път, 

който пък е част от Вселената. 
Космосът е устроен така, че 
всяка отделна част да взаимства 
с останалите. Природата ни е 
сътворила да бъдем в хармо-
ния единствено и само тогава, 
когато всички работим един за 
друг." Мая Дичева

Не затваряй очи, когато твой 
съученик е подложен на уни-
жение!

Не затваряй очи, когато по-
слабите имат нужда от твоята 
помощ!

Не затваряй очи, когато ста-
неш свидетел на насилие!

Това са част от посланията, 
които отправиха ученици и 
учители от СОУ"П.К.Яворов" 
– Стралджа.

Седмицата на четенето- 07.XII.- 12. XII. 2015 
г. бе отбелязана в училището с редица прояви. 
След официалното откриване в първия ден  
Юлия Маджарова- Недялкова, преподавател по 
български език и литература, запозна всички 
присъстващи с националната инициатива. Уче-
ници от V и VI клас представиха драматизация 
на народната приказка „Лъжливото овчарче”. 
Децата от подготвителната група в училище-
то изпяха две песни, посветени на книжките 

и любознателността. На 8-ми декември бяха 
организирани: в начален етап- състезания за 
най- добър четец и за най- добър разказвач; 
в прогимназиален етап- за най- добър четец 
и за ученик, владеещ най- добре българския 
правопис. На 9-ми декември представители от 
всички класове под ръководството на учители 
посетиха библиотеката към читалище „Въз-

Ñåäìèöà íà ÷åòåíåòî â ÎÓ ”Ñâ. Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé” Çèìíèöà

Ôàêåë, êîéòî äà ãîðè

раждане- 1926”,  Зимница. Там учениците имаха 
възможност да се запознаят с организацията на 
работа в библиотеката, да разгледат любими книги, 
да задават въпроси, които ги вълнуват. На 10-ти 
декември в ПИГ V- VIII клас се проведе дискусия. 
Десет велики мисли за четенето и книгата бяха 
достояние на учениците от понеделник до чет-
въртък, подредени в специален кът. Дискусията бе 
свързана именно с тях. Всички ученици от полуин-
тернатната група споделиха кои от мислите са им 
харесали най- много и защо, поспориха, изказаха 
и свои разсъждения по темата. На 11-ти декември 
Седмицата на четенето бе официално закрита. 
Ученици от IV клас представиха драматизация 
на приказката „Мързеливата снаха”. Директорът 
Галина Александрова награди ученици в  катего-
рии: „Най- добър четец”, „Най- добър разказвач”, 
„ Ученик, владеещ най- добре българския език”, 
„Редовен читател на библиотеката”, „Любимец 
на публиката”.

Íàé-äîáúð ÷åòåö
Седмицата на четенето  в ОУ“Св.

Св.Кирил и Методий“ гр.Стралджа  
ще се запомни с интересни прояви, 
които увлякоха децата. При най-
малките ученици от подготвител-
ните групи и първи клас  гостуваха 
любими приказни герои. Разпозна-
вайки всеки от тях децата искрено 
се радваха и цитираха любимите 
приказки след което с готовност се 
включиха в идеята сами да прочетат 
откъси от текстовете.

Привличайки и родителите към 
проявите в училището бе органи-
зирана информационна среща за 
подкрепа на учениците, които имат 
проблеми с езиковото развитие.

  В следобедните занимания де-
цата участваха в състезание „Най-
добър четец”.

Àç îáè÷àì äà ÷åòà!
Светът  на 

книгите е без-
краен ,  любо-
питен, интере-
сен. Децата от 
ОУ”Хр.Ботев” 
Войника пока-
заха любовта си 
към четенето с 
различни инициативи, които посветиха на Седмица-
та  на четенето. Всичко започна с едно посещение на 
библиотеката и прочит на пасажи от любими книги. 
Последва изложба с литература от която децата  са били 
впечатлени. Млади таланти подготвиха илюстрации към 
изучавани  по литература произведения.

Кулминацията на проявите беше организираното 
състезание на тема „Аз обичам да чета, аз обичам да 
мечтая!” в което взеха участие учениците от втори до 
осми клас. Пред гостите отборите трябваше да премерят 
сили  по изразително четене, подреждаха пословици и 
поговорки, разпознаваха герои и произведения , про-
слушвайки откъси от тях. От училищното ръководство 
осигуриха награди за всички участници в проявите 
посветени на Седмицата на  в  четенето.

Според директора Живка Василева организаторите 
имат право да бъдат удовлетворени, защото е събудено 
любопитството към четенето, защото и най-малките, 
и по-големите ученици доказаха стремеж към знание, 
любов към книгите. А това се запазва за цял живот!
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Çà äîáðîòî 
íÿìà ïî÷èâåí 
äåí
Доброволците от БМЧК 

Стралджа останаха верни на 
традицията и на принципите 
на организацията – хуманност, 
безпристрастност, неутрал-
ност, независимост, добро-
волност, единност,  универ-
салност. В края на годината те  

подготвиха своите 100 коледни 
картички, които предложиха за 
благотворителна разпродажба. 
Новото в тази кампания  е раз-
нообразяването на картичките 
със собственоръчно подготве-
ни коледни сувенири. Между 
първите закупили картички 
и сувенири са учителите от 
СОУ”П.Яворов”, кмета на 
общината, общински служите-
ли.  Младите червенокръстци 
искат със събраните средства 
да помогнат на нуждаещи се 
деца или възрастни. „Идеята 

е да бъдем полезни, да бъдем 
добри, да мислим с любов 
и разбиране за околните!”, 
споделят децата, които бяха 
посрещнати с радост в общи-
ната , по фирми и кооперации. 
Закупувайки картичка всеки 
става съпричастен с благотво-
рителността на доброволците. 
И дава своя дан за една кауза. 

Коледния базар с уникал-
ните картички и сувенири на 
червенокръстците може да 
бъде посетен  във фоайето  на  
училището.

Ñóðâà÷êè, êîèòî 
íîñÿò íàãðàäè
Третокласникът 

Станислав Йорджев 
от СОУ”П.Яворов” се 
класира на първо място 
в конкурса за най-кра-
сива сурвачка. Спазвай-
ки народната традиция 
цялото семейство се 
включи в изработката 
на сурвачката използ-
вайки всички народ-
ни идеи по украсата. 
Дряновото клонче с 
гирлянди от пуканки  
и ошав, стафиди, оре-
хи, с червена ябълка 
за берекет, в добавка с 
червена люта чушка, с 
разноцветни вълнени 
кончета, с торбички 
боб, ориз и леща, с гев-
рече и дори кърпичка 
от раклата на прабаба 
Мария… Грейна дряновицата в целия си блясък, напом-

няйки за бога-
тите български 
традиции, които 
носят красиви 
по сл ания .  И 
Станислав  впе-
чатли  журито 
в родното учи-
лище ,  получи 
специалната на-
града. Момчето   
представи род-

ния град  и в Областния конкурс по народно- приложни 
изкуства „От Коледа до Великден” , организиран от 
ОДК Ямбол, където в една 
сериозна конкуренция с 
над 500 участници, в своята 
група  в раздел „Сурвакни-
ци”, спечели достойното 
трето място. Стаси се завър-
на в Стралджа с подаръци 
,   Грамота и обещанието 
догодина да направи още 
по-красива сурвакница. 

От Областния конкурс 
с награди  се завърнаха 
и деца от ОУ”Хр.Ботев” 
Войника, ОУ”Св.Св.Кирил 
и Методий” Зимница. 

Организаторите от ОДК 
Ямбол потвърдиха, че на-
градените детски творения 
ще участват в коледна благотворителна разпродажба 
на община Ямбол.

И още една прекрасна новина! Стойка Димитрова от 
ОУ”Хр.Ботев” Войника  зарадва всички с участието си в 
Националния детски конкурс „Виж моя ангел!” Нейната 
кукла- ангел, заедно с останалите отличени от цялата 
страна,  ще бъдат част от даренията  за Коледния базар 
на Фондация „Искам бебе!” и други благотворителни 
каузи, свързани с деца. 

Браво! 

Óñïåõ â Åâðîïåéñêè 
êîíêóðñ çà Õàéêó 

Станка Парушева, която всички познават като дълго-
годишния ръководител на техническата служба в Общи-
на Стралджа и скромен местен поет, автор на книгата 
със стихове „Градината на мълчанието”, продължава да 
посвещава свободното си време на поезията. Онлайн 
приятелите й добре знаят, че тя има и своите електрон-
ни стихосбирки, които се радват на добър прием сред 
аудиторията. Малцина са обаче хората от родния град, 
които са се докосвали до нейното ново хоби – писането 
на хайку. Таня има своите успехи и в този, съвсем не лек 
литературен жанр. Последният, който я зарадва много, 
е от участие в Европейския хайку-конкурс, където сред 
186 участници от 38 страни, тя получи 13 т, или шесто 
място. Конкурсът е анонимен, като гласуват самите 
автори, без да знаят за кого. Станка Парушева участва 
в този конкурс за втори път и , както сама споделя, 
сега представянето й е много по-добро от първия път. 
Поздравления, Таня! 

Наричат я още Суха Коледа, 
Малка Коледа, Кадена вечер, 
Божич. На този ден свършват 
четиридесетдневните Коледни 
пости, които са започнали на 
15 ноември на Коледни заговез-
ни. Според народното вярване 
божата майка се замъчила на 
Игнажден и на Малка Коледа 
родила млада бога, но за това 
съобщила на другия ден. Пър-
вескиня, млада булка, която 
ражда за пръв път, като роди 
не съобщава новината на този 
ден, а на следващия - тогава се 
викат гости. На Бъдни вечер 
важна роля играят бъднякът, 
трапезата, каденето и обредните 
хлябове. Бъднякът е специално 
избрано тригодишно право дър-
во. В гората го отсичал момък, 
носел го в къщи и го палели в 
огъня. Според народното суеве-
рие бъднякът поддържа през ця-
лата година огъня в огнището. 

Обредните 
хлябове са 
три  вида . 
П ъ р в и т е 
са хлябове 
посветени 
на Коледа. 
В т о р и я т 
вид хлябо-
ве са пос-
ветени  на 
с е л с к и т е 
занаяти  - 
земеделие, 
скотовъд -
с т в о ,  н а 
къщата  и 
покъщнина-
та. Третият 
хляб е при-
готвен за коледарите, които ще 
дойдат да коледуват. Всички 
видове хлябове се месят при-
дружени с ритуали и песни. 
Според песните брашното се 
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сее през три сита, възпети като 
копринени. Кади се като се 
използва палешника, а водата, 
с която се замесва брашното 
се донася с бял котел от мома 
или млада булка оженена през 
есента преди Бъдни вечер, която 
още не е раждала. 

Трапезата на Бъдни вечер 
трябва да бъде изобилна, а 
храните на нея - нечетен брой 
и постни. По традиция се при-
готвя варено жито, варен фасул, 
сарми с ориз или булгур, ошав. 
Слагат се също така чесън, оре-
хи, мед, кромид лук, запазени от 
лятото пресни плодове, вино, 
ракия - всичко, което е произве-
дено през годината в суров или 
обработен вид. На трапезата 
се поставя също така сурово 
жито и колакът от Игнажден. 
На места в Западна България, 
Тетевенско, Пловдивско и Ма-
кедонската област се изпича 
прясна пита със сребърна пара. 
Под трапезата на Бъдни вечер 
се разстила слама. До трапезата 
се поставят различни предмети 
- ремъка на ралото, напълнена с 
житни зърна ръкавица, паничка 
с пясък, кесия с пари, сито с 
житни зърна и вързани за него 
с червен конец босилек и чесън, 
сърп. Вечерята на Бъдни вечер 
винаги е в семеен кръг и трябва 
непременно да бъде кадена. 
Най-възрастният мъж или жена 
прекадява с тамян най-напред 
масата, след това всички оста-
нали стаи и помещения в дома, 
накрая двора и обора. Според 
народното схващане с каденето 
се прогонват злите и нечисти 
сили. Вечерята на Бъдни вечер 
започва рано, за да узреят рано 
житата. По време на яденето 
хората не трябва да стават, за 

да лежат квачките върху яйцата 
и да измътят пиленца. Само 
стопанинът има право да става, 
но трябва да върви приведен, за 
да се превиват житата от зърно. 
Остатъкът от хляба се слага на 
полицата, за да израстнат ви-
соко житата през лятото. След 
вечеря децата се търкалят върху 
сламата на една страна, за да се 
превият така и житните стъбла. 
От трапезата на Бъдни вечер се 
запазват орехите, суровото жито 
и недогорялата свещ за след-
ващите кадени вечери. Самата 
трапеза според вида на храните 
има поминален характер. При 
сядането около нея някъде 
се оставя празно място - за 
мъртвите (починал близък или 
роднина). През нощта сфрата 
не се прибира, защото хората 
вярват, че починалият ще дойде 
на вечеря. Около трапезата на 
Бъдни вечер се гадае. Гадае се 
за времето през всеки месец от 
новата година, за очакваната 
реколта от различните култури, 
за здравето на всеки член от 
семейството, за предстоящия 
брак на момите. 

Посреднощ на Бъдни вечер 
тръгват коледарчетата. Те са 
момчета от осем до дванаде-
сетгодишна възраст, които ходят 
по къщите на роднини, съседи 
и цялото село. Това ходене се 
нарича "коледуване". Всяко 
коледарче носи дрянова пръчка. 
Коледарчетата са предвестници 
на коледарниците. Не се чуват 
онези песни, които се пеят по 
Коледа, пеят се само кратки 
песни и припевки. За коледар-
четата домакинята е приготвила 
рано сутринта колачета, които 
им дава заедно със сушени 
круши, сливи, орехи, ябълки, 
грозде. 
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Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, 
ÄðàãîäàíîâîÄðàãîäàíîâî ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!

 
 

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

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

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

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

 Auto Box- 
ekspress serviceekspress service
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A t BA t B
НООООВО!ВВВО!О!ОООО!О!О!!!ВО!О!!ВО!ООО!!!ВО!ОО!!О!ОО!О!О!О!ОО!О!ОО!ООВО!ВВОВОО!О!!О!!О!ООО!ОООВО!ООООНОВО!ВОООВООООО

×ecòèòo Poæäecòâo Xpècòoâo è Ycïeøía íoâa 2016 ãoäèía!

Êîëåäåí áàçàð çà ìàëêè è ãîëåìèÊîëåäåí áàçàð çà ìàëêè è ãîëåìè
Äâàéñåò êîëåäíè êàìáàíêè...

…И двайсет 
щастливи деца, 
които танцу-
ваха около но-
вогодишната 
елха. Грейна в 
празнична ук-
раса коледното 
дръвче  в Ло-
зенец. Деца от 
селото, заедно 
с родители и 
кмета Динка Караиванова окачиха гирляндите, при-
бавиха коледните камбанки и за настроение изпълниха 
своите коледни песни и стихотворения. Усмихнати 
и щастливи малките споделяха радостта си с въз-
растните. След похвалите за старанието се чувст-
ваха заслужено горди и готови за нови добри дела. 
Следващата изненада, която кметството подготвя, 
ще бъде в навечерието на Коледа когато  всички ще 
получат покани за  празника с концерт и индивидуални  
изпълнения на местни таланти.

Над 80 деца от 
Лозенец приеха при-
сърце идеята на кмета 
Динка Караиванова 
за участие в Коледен 
базар с благотвори-
телна цел. Техните 
семейства  с голямо 
желание подготви-
ха сувенири, които 
изложиха на базара. 
Майките се включиха 
с подготовка на слад-
ки и други тестени 
изделия, красиво опаковани. 
Сръчни лозенки прибавиха  
ръкоделия. И базарът стана 
шарен и красив!

Благодарности поднасят ор-
ганизаторите от кметството към 
главния благодетел на базара 
Даниела Петрова както и за 
щедростта на Христо и Донка 
Стойнови, Маринка Куртева, 

Йордан Узунов. Идеята бе 
осъществена и със любезното 
съдействие на дамите Петранка 
Стефанова, Таня Панайотова, 
Даниела Йовчева. 

Само в първия ден на раз-
продажбата са събрани  над 80 
лв. „Развълнувана и щастлива 
съм от тази активност на хората 
от селото.- трогната  споделя  

г-жа Караиванова.- 
Подкрепата на бла-
готворителния ко-
леден базар показва, 
че доброто живее, че 
всички ние не само 
искаме, но и можем 
да  предизвикаме 
усмивки и щастие 
там, където са не-
обходими. Благодаря 
на всички участници!Бъдете 
благословени!” 

Базарът ще продължи до 
края на седмицата когато  чи-
талището ще отвори вратите 
си за един прекрасен коледен 

концерт. Очаква се с дарения 
да го подкрепят винопроизво-
дителите от Лозенец. Ще има 
томбола, ще има наградени. И 
празникът ще зареди всички с 
новогодишно настроение.

Бел. на ред.: Уважаеми родители, ако желаете Вашето дете да бъде 
включено в рубриката „Децата на Стралджа”, изпращайте снимки  на адрес: 
nadia_j4@abv.bg  или s_vesti@abv.bg. Задължително посочвайте трите имена 
на детето, възраст, местоживеене и имена на родителите.

Кристиян и Мария, Стралджа Стаси и Ники, СтралджаМарти, 9 мес., Стралджа Гого и Ели , Стралджа

Мария - Елена  
от Зимница

Снимки: Ваня Дучева

Îøå åäíî 
ùàñòëèâî 
ñåìåéñòâî! 
Пръстен за обич подне-

се на колене с вълнуващо 
обяснение в любов  Иван 
Петров от Зимница  на своята 
любима чаровната Свет-
лана Пенева от Стралджа. 
Годениците се врекоха в 
любов за винаги под ръко-
плясканията на колегите си 
от ансамбъл "Българе" и 
ансамбъл "Тунджа"! Бъдете 
много щастливи!

С много настроение, изненади и хумор премина поредната среща 
в Джинот. Домакините от пенсионерския клуб, под ръководството 
на неуморимата и изобретателна Николина Филипова, казаха „Добре 
дошли!” на приятелите си от клуб „Недялко Царев” Ямбол. Но гостите 
тепърва имаше на какво да се изненадват. Празнично настроение, 
щедри пожелания към всеки поднесе чаровната Гала, придружавана 
от легендарния пощальон Пейо. Остроумни телевизионни новини 
предизвикаха истинско изумление сред присъстващите. Песните и 
хумореските нямаха край. Гостоприемството по традиция беше до-
пълнено с красиво и щедро подредена трапеза. „Атмосферата, която 
ни създадоха  нашите джинотски приятели, наистина беше страхотна. 
Накараха ни да се почувстваме  значими, обичани и желани гости. 
Предизвикаха  емоции, събудиха таланти. Незабравима ще остане 

Ãàëà è Ïåéî – 
îòíîâî â Äæèíîò

за нас тази среща! Благодарим ви, приятели!”, 
каза на финала Радка Стоянова, председател на 
ямболския клуб, отправяйки покана за  гостуване 
в областния център.  


