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Влезе в сила решението на ОбС за освобождаване 
от такса ползването на детска ясла. На последното 
си заседание съветниците единодушно подкрепиха 
предложението на кмета Атанас Киров за изменение  
на Наредба № 5 за определянето и администрира-
нето на местните такси и цени на услуги в частта 
за ползване на детска ясла. Решението се отнася и 
за  семействата с две или три деца, които посещават 
едно или две детски заведения.  

Таксата, която ще заплащат e с 50 на сто намаление 
за второто и всяко следващо дете. 

Мотивите за направената промяна в Наредба № 
5 се определят от значителното намаляване броя 

на децата ползващи детска ясла. Безспорно осво-
бождаването от такса   е свързано с изразходването 
на допълнителни  финансови средства от бюджета 
на общината. Заключението на финансистите е, 
че приходите  от такси ще намалеят в рамките на  
5 000 до 7 000 лв., но за сметка на това  ще бъдат 
обхванати повече деца на възраст от 1  до 3 години. 

Родителите ще бъдат спокойни за така необхо-
димата услуга по грижа на децата им в най-ранна 
възраст. 

Решението на ОбС за отмяна на таксата е поредна 
крачка на общинското ръководство в грижа за децата 
и младите семейства. 

Това лято  официално бе откри-
та площадка за стрийт фитнес в 
град Стралджа. Това е първата 
по рода си площадка за спорту-
ване от този вид, като идеята на 
общинското ръководство е на нея 
да спортуват не само млади хора, 
но и такива в по-зряла възраст. 
Уредите за фитнес са поставени 
в новоизградената зелена зона в 
непосредствена близост до нас-
коро преасфалтирания булевард 
„Хемус”, като по този начин 
промяната в изгледа на град 
Стралджа е още по-осезаема. 
Освен за спортуване, зоната ще 
може да се използва и за отдих 
от жителите и гостите на града. 
Предстои поставянето на осве-

тителни тела, а с настъпване на 
есенния сезон ще продължи и 
озеленяването и засаждането на 
дръвчета около новосъздадената 
зона за спорт. Според кмета на 
общината Атанас Киров, това 
няма да е последната площадка 
за фитнес на открито както в 
града, така и в общината. Кметът 
подчерта, че е особено доволен от 
новата зелена зона, защото само 
до преди година това място бе 
не особено привлекателна част 
от града, а благоустрояването и 
добавяне на нови зелени зони и 
площадки за спортуване е част 
от програмата на общинското 
ръководство за управление на 
община Стралджа” . 

ОСВОБОЖДАВАТ 
ОТ ТАКСА 

ПОЛЗВАНЕТО 
НА ДЕТСКА ЯСЛА

пОвече пО темата на стр2 

В Община Стралджа

Откриха плОщадка 
за стрийт фитнес 

в стралджа

Съвместна акция между екипи 
на РУ-Стралджа и Общинска 
охрана бе проведена в петъчна-
та вечер в циганските махали в 
Стралджа и Зимница. Целта на 
проведените съвместни дейст-
вия между двете институции е 
основно превантивна, за да не 
се допускат често срещаните 
нарушения на обществения ред-
силна музика след определените 
за това часови зони. Патрулите 
констатираха само едно нару-
шение на обществения ред в 
село Зимница-използване на 
озвучителна техника след 22.00ч, 

което след предупреждение от 
страна на органите на реда бе 
прекратено. Освен циганските 
махали в двете населени места, 
засилени патрулни обиколки бяха 
извършени в селата Атолово и 
Лозенец, където в последните 
месеци има ръст на битовите 
кражби. Акцията бе ръководена 
от заместник-кмета на община 
Стралджа Гроздан Иванов , който 
благодари на ръководството и 
служителите на РУ-Стралджа и 
гарантира, че този тип съвместни 
действия между полиция и об-
щина ще продължат и занапред.

В Стралджа, Зимница, 
Лозенец и Атолово

АКЦИЯ НА ПОЛИЦИЯ 
И ОБЩИНСКА ОХРАНА 
ЗА СИЛНА МУЗИКА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Чистотата в нашия град е едно от пости-

женията на общинското ръководство, с което 
имаме право да се гордеем. Мнозина от жителите 
и гостите ни констатират това и се радват, че 
градът изглежда добре. 

Като кмет на общината ми е болно, обаче, 
когато чувам неоснователни упреци за непочис-
тени боклуци по улиците. По тази причина сега се 
обръщам към всички Вас да спрем забелязващата 
се напоследък тенденция за масово изхвърляне 
на чували с боклуци с увереността, че общината 
трябва да ги почисти. 

Уверявам Ви, това съвсем не е работа на об-
щината! 

Наша грижа е почистването на отпадъците 
чрез наета фирма по график, два пъти месечно, 
да транспортираме събраното в специалните 
съдове за смет.

Останалото е задължение на всеки от стопа-
ните. 

Както навсякъде е прието всеки собственик 
трябва да се грижи за чистотата в двора си и 
около него, да изхвърля боклуците в определените 
за това съдове, да премете улицата. Това диктува и 
създадената наша традиция. Ние ще приветстваме 
и инициативността за изграждане на компостни 

системи във всеки двор, което би било полезно и 
за осигуряване на естествена тор за градините.

Мога да Ви уверя, че общината ще продължи 
да изнася боклуци извън съдовете единствено на 
самотни и възрастни хора, които не са в състояние 
да се справят сами с проблема по почистването. 
Да припомня, че в началото на мандата закупихме 
скъпа техника, за да поддържаме чистотата в 
града и селата по-добре. Но не бива да забравяме, 
че съгласно Наредба№1, чл.11  „поддържането 
на чистотата и естетичния вид около жилищни 
сгради, в междублоковите пространство и тър-
говските обекти е задължение на гражданите,  
собствениците- по отношение на индивидуални 
дворове, постройки и съоръжения и  по отношение 
на МПС /местата за паркирането им/.“

Нека като съвестни граждани заедно да напра-
вим така, че нашият град и селата в общината 
да изглеждат чисти и приветливи. Това създава 
настроение и гордост, това възпитава, това впе-
чатлява. Да докажем, че обичаме родното място, 
че грижата за него не е тегоба, а отговорност. И 
когато показваме на гостите си родното място 
да знаем, че принос за хубавия вид има всеки един 
от нас.

БлАГоДАРя ВИ!

За поредна година Община Стралджа ще се 
включи в общонационалната кампания „Да изчис-
тим България заедно!“ Присъединявайки се към    
най-мащабната доброволческа инициатива у нас,  
жителите на града и общината ще докажат же-
ланието си  и готовността  си за изграждане об-

ществена чувствителност по въпросите, свързани с 
опазването на околната среда и заедно да направим 
родния край и  България чисто и приветливо място. 

Акцент в инициативата е Денят на голямото 
почистване. На 15 септември, в Световния ден 
на почистването, всички ние  ще чистим заедно с 
милиони доброволци от 150 страни.  Ще бъдем в   
един отбор  с хиляди хора, които искат да живеят 
на едно по-чисто място.  И ще го направим с отго-
ворност и настроение.

Доброволците – малки и големи, които имат 
отношение към опазването на околната среда, ще 
могат да демонстрират  своите добри идеи, да 
дадат добър пример. 

Очакваме ви! 

А  П  Е  Л
на атанас Киров, кмет на Община Стралджа

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО!
на 15 септември
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И тази година Община Стралджа 
отвърна с отзивчивост към стреме-
жа на младите студенти от региона 
да заемат позиции, отговарящи на 
специалностите, които са избрали 
за свое призвание. Така, освен по 
програмата „Старт в кариерата“,  по 
която периодично се назначават нас-
коро завършили висше образование, 
чрез стажуване се дава  възможност 
на млади  хора  да набират опит и да 
обогатяват знания в различни области. 
Това лято  в общината  са назначени 6 
момичета, чиито труд и потенциал са 
съсредоточени в звената, най-близки 
до получените им знания във висшето 
образование. Две от тях, изучаващи 
икономически специалности,  получи-
ха възможността да доразвият практи-
ческите си умения в администрацията 
на Община Стралджа. Останалите 
четири момичета, избрали за свое 
поприще педагогиката, заемат пози-
ции като млади педагози и учители в 
детските градини ‘’Mати Рубенова‘‘ 
и ‘’Здравец‘‘в Стралджа. Осигурени 
са работни места за млади хора  и  в  
Центъра за обществена подкрепа, 
както и в детска градина ‘’Синчец‘‘ 
с.Зимница. Всеки един от младите 
служители се чувства удовлетворен, 
както от осигурената му среда за ра-
бота, така и от благоразположението 

и учтивостта на колектива, с когото 
съвместно работи. Мнението на ста-
жантите е, че това е много  добър старт 
за професионалния им просперитет. 
Те са уверени, че макар и малък градът, 
дава възможност  да  усъвършенстват 
знанията, да използват  опита на ут-
върдени специалисти в различните 
области. Съответно общината  ще 
може да се възползва от   иновативната 
компетентност на младото поколение. 

Иванела Йорданова

За един кратък период общин-
ската охрана в Стралджа и Зимница 
състави над 10 акта  за нарушение 
на Наредба № 1 за опазване на 
обществения ред, околната среда и 
приветливия вид на територията на 
Община Стралджа. 

Жители на общинския център и на 
Зимница, които си позволяват след 
22 ч. да нарушават спокойствието 
на гражданите със  силна музика, 
си плащат за това „удоволствие“. 
Решението на общинското ръко-
водство е стартовите глоби  да са от 

500 лв. , при повторно нарушение 
цената се вдига на 1000 лв. От там 
уверяват, че всеки, който си позво-
лява подобни волности   ще бъде на 
вниманието на охранителите. „Не 
е вярно твърдението, че ромите не 
плащат глоби.Факт  е, че напоследък 
се научиха да плащат и им се налага 
да плащат, защото основно започнаха 
да се занимават с покупко-продажба 
на различни МПС, а за да платиш, да 
го получиш, да го продадеш трябва 
да потвърдиш, че нямаш дългове 
към общината.  Хората бяха про-

пищели от тази силна музика. Не 
твърдя, че сме се справили на 100 
%, но повечето  от нарушителите на 
Наредбата вече се съобразяват, че 
след 22 ч. трябва да спрат. Ние ще 
продължим да изискваме спазване на 
реда.  Изпълнението  на общинските 
наредби е задължително за всички и 
прошка  няма да има!“, категоричен 
е зам. кметът Гроздан Иванов. 

След въвеждането на изисквани-
ята по Наредба № 1 за последните 
три години този вид нарушения 
драстично са намалели.   

Внимание и грижа за младите хора 

Няма прошка за нарушителите на реда

Още една добра инициатива в Стралджа

ОБЩИНА СТРАЛДЖА  
ГОСТОПРИЕМНА 

ЗА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ 

в."Стралджански вести" 
- гр. Стралджа
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ОБЩИНА СтРАЛджА 
ПОчете ПАМеттА 
НА АПОСтОЛА 
НА СвОБОдАтА

СОЛеНИ ГЛОБИ ЗА вИСОКИ деЦИБеЛИ

Преди  известно време в Стралджа 
стартира кампанията „Капачки за 
бъдеще“. И увлича все повече деца и 
възрастни. За първи път  поканата за 
събиране на капачки се появи в мага-
зина на ЕТ“Йоанна“ и само за дни  са 
събрани 5 туби по 11 л. На път е да се 
напълни и още един чувал. Станала 
доста популярна у нас , инициати-
вата набира скорост в Стралджа.  С 
надежда да помогнат малки и големи  

пускат своите капачки в определените 
съдове. Обединили усилията си хо-
рата  знаят, че  със своя  малък жест 
участват в сериозна кампания, помагат 
за закупуване на специализирана ме-

дицинска апаратура. А това означава 
живот за нуждаещите се болни деца 
или възрастни.

„Изненадани сме от активността на 
гражданите! Има случаи когато  оста-
вят по една капачка,  по няколко , а има 
случаи  когато човек добавя и по  много. 
И това е толкова радващо!“, споделят 
продавачките от магазин „Йоанна“. 

Към инициативата за събирането на 
капачки на този етап  се присъединяват 
и ЕТ“Бялата лястовица“ /обект за бърза 
закуска до автоспирката/ и “Мели СТ 
ЕООД“. Всеки, който пожелае може 
да остави капачки на тези обекти и да 
стане част от благородната инициатива.

Иванела Йорданова е родена 
в Зимница. Учи в Пловдивски 
университет, специалност 
„Българска филология“, има за-
вършен първи курс. Мечтае да 
се занимава с журналистика.
Това лято е на стаж в Община 
Стралджа. Дебютира като 
автор във в.“Стралджански 
вести“. Пожелаваме й успех!

По повод 181-вата годиш-
нина от рождението на 
Васил Левски, кметът на 
Община Стралджа Атанас 
Киров заедно със замест-
ник-кмета Гроздан Иванов 
и секретаря на Общината- 
Роса Стойкова, поднесоха 
цветя пред паметника на 
Апостола в центъра на 
града. По този начин ръ-
ководството на общината 
изрази своята почит към 
доблестните и безкорист-
ни дела на националния ни 
герой. Жители и гости на 
Стралджа си припомниха 
за живота и славното дело 
на революционера, превър-
нал се в синоним на равно-
правието и честолюбието 
на българския народ.

"КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ"
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Малкият русокос футболист роден 
в Мадрид, но със здрави стралджан-
ски корени, за трето лято се върна 
в Стралджа, за да изживее красиви 
спомени. Момчето, което е вече на 
9 г., е син на българката Славяна 
Атанасова и испанеца Гермо Сого. 
Закърмен с български патриотизъм, 
наследил чаровната топла усмивка на 
мама и  горещия испански темпера-
мент на тати, Уго  напредва успешно 
в усвояване на футболното майстор-
ство. Той играе в детския отбор на 
Атлетико Мадрид и вече трупа актив 
от награди. При първата си среща с  
футболисти от  Стралджа миналото 
лято, Уго получи и автограф от кмета 
Атанас Киров на когото момчето се 
възхищава.  Тази година щастието му 
се удвои. При гостуването си при баба 
Руска и дядо Петко Уго  получи покана 
от г-н Киров за среща в общината. 
И неочаквано тя се превърна в ис-
тинско спортно събитие. В кабинета 
се събраха деца- футболисти от две 
възрастови групи  на ОФК Стралджа, 
ветерани на Голямата игра от града, 
роднини и приятели на испанското 
семейство. На върха на щастието Уго 
получи специалния подарък на г-н 
Киров – неговата фанелка с номер 
11, снимаха се за спомен, размениха 
си разкази за интересни моменти на 

терена. И си обещаха нови срещи.
Уго си тръгна от Стралджа без-

крайно щастлив. Той остави в малкия 
град не само хора, които обича и цени, 
но и сърцето си. И със сигурност всяко 
лято ще се връща тук, за да  се увери, 
че Стралджа е  не само неговият втори 
дом, Стралджа  е радост и приятел-
ство, Стралджа е обич, родина. 

Подаръци за децата Елица 
Димитрова, Борис Пламенов и 
Ивайла Йорданова както и за възраст-
ните Стойчо Стоянов, Елена Кунева 
и Ганка Тодорова  осигури ПП АБВ 
с пожелание да съхранят любовта 
към книгите.  

Отбелязвайки своята четвърта 
годишнина членовете на партията 
с поднасяне на цветя на паметника  
отдадоха почит към Васил Левски. 

Срещата продължи с приятен 
разговор за миналото и обсъждане 
на нови идеи за бъдещето. 

По повод 110 години от обявява-
не  независимостта на България, по 
покана на общинското ръководство, 
в Стралджа ще гостува ДТ „Невена 
Коканова“ Ямбол със спектакъла 
“ЧИЧоВЦИ” по Иван Вазов. 

Драматизация Борислав Чакринов, 
постановка Борислав Чакринов, сце-
нография Александрина Игнатова.

В ролите: Михаил Лазаров, 
Димитър Димитров, Волен Митев, 
Георги Ружичка, Вълчо Янев, Атанас 
Жеков – Кроко, Николай Вълканов.

От дребните факти на един дребен 
живот Иван Вазов успява да създаде 
атмосфера, която разширява пред-

ставите ни за предосвободенческата 
епоха. Зад смешното и дребнавото, 
зад делничното и нищожното прозира 
пробуждането на един народ – първият 
му поглед към света намиращ се зад 
пределите на малкия градец, към 
проблемите, конфликтите, събитията, 
които само рефлектират из неговите 
улички. Вазовият хумор не се е оказал 
чак токова безобиден, защото съ-
гражданите му искали да го съдят за 
карикатурните портрети в “Чичовци”. 
Цялото повествование както е забавно, 
занимателно, безобидно и насмешли-
во, внушава, че трагизмът е всеобщ и 
неговото име е страхът на поробения.

За поредна година земеделските площи в Община Стралджа са под 
стриктния контрол  на общинската охрана. По думите на кмета на Община 
Стралджа, г-н Атанас Киров, с допълнително осигурени бройки  на охрани-
тели ще бъде осигурена максимална защита  на лозовите масиви в Стралджа  
и Лозенец. Под зоркия контрол на местната  охрана остават и масивите в  
Зимница. ‘’За нас е дълг към всеки един земеделец  да се чувства сигурен, 
че целогодишният му труд не е напразен, надяваме се всеки един от произ-
водителите да заспива спокойно със сигурността, че  продукцията му няма 
да стане  жертва на посегателства.  Не е тайна за никого, че има опити за  
навлизане в частните земеделски площи, но чрез отговорната и съвестна 
работа на назначените служители  по охраната, опитите са предотвратени‘‘  
, споделя още г-н Киров.  Поради очерталата се лоша земеделска година, 
по всяка вероятност ще бъде взето решение  гроздоберът в общината да се 
насрочи  по-рано от обичайните дати.

Иванела Йорданова

На 08.07.2018г. в пенсионерския 
клуб на село Тамарино Областното 
ръководство на Съюза на ветерани-
те – Ямбол организира, съвместно 
с община Стралджа, 90- годиш-
ния юбилей на най-младия ве-
теран от областта – Ради Статев 
Ташев. Тържеството бе уважено от 
Гроздан Иванов, зам.кмет на община 
Стралджа, Недялка Илиева, кмет на 
населеното място и от председателя и 

секретаря на областното ръководство 
на ветераните. Юбилярът получи 
много подаръци, грамоти вимпели, 
поздравителни адреси. От името на 
общината ветеранът получи шалче и 
бъклица , с подаръци го зарадваха и 
от кметството, централното и област-
ното ръководства на съюза. Близки, 
приятели и роднини поздравиха Ради 
Статев с пожелание да отпразнуват 
заедно и 100-годишнината му.

Още неотшумели емоциите по  
отбелязване празника на църквата 
„Успение Богородично“ в с.Войника  
отново посрещаха гости. На 25 август 
читалище“Възраждане 1928“ и кмет-
ството организираха отбелязването 
на традиционния селски събор. За 
любителите на спорта в съботния ден 
беше футболния мач между отборите 
на Стралджа и Войника, който зареди 
запалянковците с много  емоции. 
Вечерта със своя богат концерт   ор-
кестър „Елхово“  достави настроение 
за гости и домакини. И хора се извиха 
тъй както е било в миналото. Вечерта  
завърши с празнична заря.   

Полезно

ОТЛИЧИЯ 
ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ 

ЧИТАТЕЛИ 

"ЧИЧОВЦИ" В СТРАЛДЖА
на 21 септември

Платена информация

СЪБОР С КОНЦЕРТ И ВЕСЕЛИЕ 
Във Войника

Когато баба 
е заклет 

родолюбец!

ЩАСТЛИВОТО 
СТРАЛДЖАНСКО ЛЯТО 

НА УгО ОТ МАДРИД

ПОдСилЕна ОХрана 
В лОЗОВитЕ МаСиВи

Едно добро дело , организирано от Сдружение „Диабет“ 
в Стралджа , доказа , че за стралджанци благотворител-
ността е част от живота. Възникнала съвсем спонтанно 
идеята завладя за кратко време всички членове на орга-
низацията. Само за три седмици в клуба бяха събрани над 
50 чувала с дрехи, кашони с обувки, спално бельо, одеяла, 
посуда. Освен всички членове на Сдружение „Диабет“, с 
дарения за сираците от Нови хан се включиха социалния 
дом – Маленово, служителите от ЦКБ-Стралджа, екипа 
на проект „Отговорност и грижа за деца от 0-7г. възраст“ 
–Стралджа, граждани. Благодарение на осигурения пре-
воз от община Стралджа и личното съдействие на кмета 

Атанас Киров, помощите бяха транспортирани до с.Нови 
хан, където Стоянка Костадинова, председател на клуб 
„Диабет“, и Надя Моллова предадоха всичко в приюта. 
При приемането на вещите отец Иван отправи гореща 
благодарност към всички с добри сърца от Стралджа, 
осигурили този подарък за децата-сираци. „Видяхме 
една много добра организация на работата в Нови хан, 
срещнахме хора, посветили се на безкористно добротвор-
ство, осъществихме контакти, които ще бъдат полезни 
и занапред, още повече, че нашия клуб има доброто 
намерение да организира и други подобни акции“, каза 
за в.“Стралджански вести“ Надя Моллова. 

ВЕТЕРАНЪТ 
НА 90 гОДИНИ

В тамарино



Иван Димитров, който е предсе-
дател на Изпълнителния комитет на 
Общински народен съвет Стралджа в  
периода  1976-1982г., се оказва  с из-
ключителни отговорности. Защото 
за тези няколко години Стралджа 
наистина изцяло сменя стария сел-
ския  облик с градски. Заедно с това 
се променя и съзнанието на местните 
хора, които вече се възприемат като 
граждани.

Иван Димитров е роден на 20 яну-
ари 1936г. в Стралджа. Завършва ос-
новно образование и Реална гимназия в 
родното място . През 1960-1965г. учи 
във Висш селскостопански институт 
София, специалност „Обща агроно-
мия“. Работил е в Потребителна 
кооперация, в Обединено ТКЗС/
Трудово кооперативно земеделско 
стопанство/ – Стралджа. Бил е 
агроном по овощарство, зеленчукоп-
роизводство, лозарство, зърнопроиз-
водство. Специализирал във Висшия 
селскостопански институт, Пловдив, 
в Научен институт по лозарство 
и винарство, Плевен, във Висш сел-
скостопански институт, София. 
Получава признание за главен агроном 
и председател на ТКЗС Стралджа и 
чрез упорит труд постига сериозни 
резултати в областта на земеделие-
то.  През 1976г. поема управлението 
на община Стралджа.

Женен за Лиляна Добрева с коя-
то имат  дъщеря Димитринка и 
син Добрин. Радват се на внуците  
Звезделина, Стефан, Иван и Георги, 
трима от които вече студенти, а 
единия е пред завършване на средното 
образование.

- Г-н Димитров, разкажете как 
се стигна до избора Ви за кмет на 
общината?

- До този момент вече бях  постиг-
нал своите успехи по специалността 
си, радвах се на уважението на хората, 
получавах не малко награди и отличия. 
Впечатляващи бяха хилядите тонове 
производство на висококачествени 
ябълки, праскови, грозде, ягоди, чере-
ши, зеленчуци, живи животни, които 
изпращахме с влакови композиции за 
пазара у нас и по света. Постигахме 
го с много труд и благодарение на  
способни местни специалисти по 
селскостопанското производство и 

ръководители, които внедряваха ново-
стите.  Вероятно моята всеотдайност, 
трудолюбие и честност са направили 
впечатление на Окръжния комитет на 
партията тогава, на Общинския съвет, 
на Окръжния народен съвет Ямбол , 
за да бъдат единни в предложението 
си по издигане на кандидатурата ми  
за председател на Общинския съвет 
в Стралджа. Избран бях със 100% 
гласове. 

- Имахте ли представа какво Ви 
очаква на този пост, какви задачи 
ще трябва да изпълнявате?

- Трудно ми беше да се разделя с 
колектива на тогавашното ТКЗС, с 
трудолюбивите и слънчеви труженици 
с които работихме всеотдайно и от 
сърце. Бях задължен да изпълня пар-
тийното поръчение. И така три после-
дователни мандата бях преизбиран за 
председател на Общински народен съ-
вет и председател на селищна система  
Стралджа. Печелих изборите винаги 
на 100%. Задачите ми бяха ясни.  Като 
млад имах нужда от специализирана 
помощ. Получавах я  безвъзмездно 
от  секретаря на Окръжен народен 
съвет Ямбол Димитър Раданов, бивш 
окръжен прокурор, много интелиген-
тен , ерудиран специалист и отзивчив 
човек.

- Какво беше началото?
- Многобройните, неотложни 

и отговорни задачи ме увличаха. 
Ежедневно се появяваха спешни 
проблеми  по административните ус-
луги, строителство, благоустрояване, 
военен отчет, гражданска отбрана, 
сключване на граждански бракове, 
кръщенета и т.н. Администрацията 
беше маломерна, но всеотдайна. 
Работехме като едно задружно, спло-
тено семейство.  Трябваше да опра-
вдаваме табелата „град Стралджа“, да 

създаваме добросъвестни граждани, 
да изграждаме благоустроен, мо-
дерен град. Изработената цялостна 
Програма  за социално-икономическо 
развитие на общината беше предложе-
на на Изпълкома, на сесия на ОбНС/
Общински народен съвет/ и след мно-
гобройни разисквания беше приета. 
Така стана наш закон за действие. 

- Разкажете за постиженията 
на екипа Ви – построяването на 
първите жилищни блокове, асфал-
тирането на улиците, обновлението 
на централната част на града…

- Да, до тук беше лесното. 
Заловихме се за голямата работа. 
Спомням си голямата радост когато 
извоювахме  обекта „24-класно учи-
лище“. За окръга тогава дадоха две 
училища- едното беше за Ямбол , а 
другото – за Стралджа.  Имаше момент 
в който съобщиха, че едното отпада, 
стъписахме се, но реагирахме бързо. 
С Йордан Стойчев, секретар на ОПК/
Общински партиен комитет/, който 
много помагаше  в такива добри на-
чинания, веднага пристигнахме при 
инж. Атанас Стамболов, председател 
на Окръжен съвет Ямбол. След дълги 
обяснения и внимателно изслушване  
той каза: „Димитров, сега ти ще чер-
пиш! Ямболското училище отпада, 
Стралджа ще строи!“ Това значеше 
за кратки срокове да се построи 
трафопоста, да се намерят около 300 
строителни работника, /а те бяха 
много дефицитни/, да се осигурят 
материали, да се осъществи отчуж-
даване на стопански имоти, жилища, 
дворни места, проектиране на нова 
улица и т.н. След няколко дни отново 
бяхме в Ямбол в Областна служба 
по архитектура и строителство със 
строителния техник на общината 
Димитър Балъкчиев, утвърден и много 

точен специалист. Срещата ни беше с 
главния архитект на Ямбол, за да се 
провери докъде е стигнал проекта за 
училището. Като начало обекта беше 
24-класно училище, но ние изложихме 
аргументи. В района имаше много 
високи подпочвени води, първия етаж 
трябваше да е вкопан в земята. Би след-
вало да има геодезичен доклад. Тогава 
той помисли, замълча и каза:“ Ще 
трябва да почакате още един месец, 
но от 24-класно училището ще стане 
30-класно.  С 30 кабинета, столова, 
физкултурен салон, плувен басейн. 
Вие, обаче, трябва да осигурите  30 000 
куб.м. пръст.“ Разбира се, ние веднага 
се съгласихме с условията. В този мо-
мент бяхме разровили много улици за 
асфалтиране, така че проблем за пръ-
ста нямаше. Обяснявам по-подробно 
този случай, защото малко хора знаят 
историята на новото училище за около 
1000 ученика.Трябва още да кажа, че 
работехме добре  и често се съветвах 
и с директора на Електроснабдяване 
Ямбол инж.Ванков. Тогава построих-
ме 10 трафопоста свързани подземно 
и въздушно. Това доведе до безпро-
блемно ползване на електроенергията 
и то за години напред.

- Как се стигна до решението за 
изграждане на модерния Керамичен 
завод, пощата – все емблематични 
сгради за Стралджа?

- Телеграфо-пощенската станция 
беше друг емблематичен строеж. 
Изпълнението й беше по кубински 
проект. Преди това пощата се помеща-
ваше  в две малки стаички на частна 
къща. Строежът на пощата беше 
труден, но славен. Красивата сграда 
и обзавеждане промениха града, съз-
дадоха много удобства за гражданите, 
а радиоуредбата озвучаваше целия 
град. Много усилия ни костваше 
и хотел „Хемус“, в който отсядаха 
много туристи от тогавашния СССР/
Съюз на съветските социалистически 
републики/, които посещаваха града, 
разглеждаха нашата гордост – овощ-
ната градина в м.“Мараш“, която 
беше като един истински райски кът. 
В хотела отсядаха и много команди-
ровани специалисти, които строиха 
Военния завод, Керамичния завод, 
Газостанцията, жилищните блокове 
и др. Друг много важен етап беше 
строителството на жилищните бло-
кове. Нуждата от оборотни жилища 
нарасна , за да бъдат настанени работ-
ниците от Керамичния завод, Военния 
завод, Газостанцията, собствениците 
на отчуждени имоти и др.граждани. 
Изградени бяха всички блокове на 
север от центъра за кратки срокове и 
с много високо качество. 

- По това време се асфалтират и 
улиците на Стралджа, нали?

- Строителството и асфалтирането 
на улици в града беше ежедневие. 
По това време бяха изградени мно-
го от улиците както в Стралджа 
така и в селата Лозенец, Атолово, 
Маленово, Зимница, Воденичане, 
Палаузово, Иречеково, Джинот, Чарда. 
Те промениха облика на тези селища. 
Изградихме и два междуселищни 
пътя: Стралджа – Зимница, който 
скъси разстоянието за Ямбол с 12 км 
и Воденичане – Джинот. Радостта на 
населението беше обяснима. 

- Имаше ли тревожни моменти?
- По това време  нямаше работа за 

младите хора. Заехме се да строим 
Керамичния завод, който осигури 
заетост на повече от 100 души. Почти 
по същото време беше построен и 
Военния завод като за това се наложи 
поне 50 пъти да ходим до Казанлък 
и Сопот с Георги Бойчев, бъдещия 
директор на завода и партийния се-
кретар на Стралджа Пеньо Маринов. 
В последствие от Стралджа, селата 
на общината та чак от района на 
Ямбол набирахме работници, които 
изпращахме на специализация в 
Казанлък и Сопот. Общият брой на 
работниците надминаваше 500 на 

смяна! За строителството на тези 
обекти има много интересни истории. 
Важното е , че спряхме миграцията 
и подобрихме жизненото равнище  
на населението. Заплащането в тези 
заводи беше високо.

- Какви други   спомени имате  
от онова време?

- В Атолово изградихме цялост-
но улично осветление.  Имахме 
големи проблеми с питейната вода 
на Стралджа, Лозенец, Атолово и 
Зимница. Бяхме на воден режим. С 
много усилия пробихме сонди южно 
от шосето  Петолъчката – Бургас.  
Построихме басейн 700 куб.м. и има-
хме два по 350 куб.м. Взехме петор-
ката безвъзмездно от АПК/Аграрно-
промишлен комплекс/, направихме 
сондажи южно от Оранжерията и 
построихме помпена станция чрез 
която изпратихме вода  на населението 
на Зимница, където режима на водата 
преди това беше 1 час на 24 часа. В 
същото време прокопахме канали  за 
селата Лозенец и Атолово.

- Имаше ли още строителство?
- Да, в сградата на общината 

изградихме модерна ритуална зала, 
изградихме нов площад в Зимница. 
Много трудности , но и много радост 
ни донесе изграждането на детската 
ясла и детска градина „Здравец“. 
Построихме минералната баня. За 
улеснение на гражданите, живеещи в 
южната част на града, построихме ж.п 
подлеза. Нека да кажа няколко думи и 
за поддържането на чистотата в града. 
Изискванията бяха хигиената да се 
поддържа на високо равнище. За това 
се грижеше новосформираното БКС/
Благоустройствено-комунално сто-
панство/.  А стралджанци доказваха, 
че  обичат реда и спазваха законите. 
Кражбите бяха сведени до минимум. 

- Вие като кмет работехте  веро-
ятно в екип и с други институции?

- Общината самостоятелно не 
може да реши сериозните проблеми. 
Работехме добре с ръководството на 
тогавашния ОФ/Отечествен фронт/ 
с председател Киро Атанасов. Добре 
работехме и с профсъюзите с пред-
седател Вълчо Добрев. Още много 
организации и хора се включваха  
усърдно, за да бъде Стралджа добро 
място за живот.  Тогава излизаха много 
постановления на МС с цел подобря-
ване благосъстоянието на трудещите 
се. Семействата се ангажираха добро-
волно и активно за производство на 
животинска продукция и зеленчуци, 
с което повишаваха и доходите си.

- Има ли нещо за което да съ-
жалявате?

- Може би за това, че не можахме да 
реализираме проекта за плувен басейн 
с олимпийски размери, детски басейн 
и хотели в района на минералната 
вода. Не ни отпуснаха средства и за 
проекта  на площада, изработен от 
колектива на арх. Горанов. Но пък с 
чувство на радост и удовлетворение 
си спомням, че работехме честно 
и почтено. Всички финансови ре-
визии на общината завършваха без 
забележки. Благодаря на цялото на-
селение за помощта и доверието към 
тогавашното Общинско ръководство. 
Особени благодарности изказвам на 
неуморните служители на съвета. 
Не мога да изброя всички, но  всеот-
дайността на Велчо Тончев, Георги 
Величков, Димитър Балъкчиев, Митка 
Бомбова, Станка Парушева и др. беше 
впечатляваща.
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Ганка дим. димчева 

продължение от миналия брой
Първият учител в килийното учи-

лище на Стралджа бил Александър 
Тодоров – Баяджи Тодоракиев от 
гр.Сливен. Произхождал от състоя-
телно семейство.  Имал двама братя 
– Тодор и Димитър и той най-малкия 
– Александър. Димитър бил в четата 
на Хаджи Димитър. След разбиването 
й успял да се добере до Сливен, но 
било опасно да остане в родния си 
град и заминал за Балчик / тогава 
Романик/ където става фурнаджия 
под чуждо име – Димитър Кемоолу. 
Там се и задомил, имал две дъщери. 
Изглежда, че и братът Александър е 
бил замесен  с бунтовниците тогава, 
вероятно и подозиран от турците, 
избягал в килийното училище на 
Стралджа, където става и първия 
учител. Тук се и задомява  за селско 
неграмотно момиче, което му ражда 
13 деца – 5 момчета, останалите – 
момичета. В последствие през 1857г., 
когато е построена църквата в селото, 
той се ръкополага в Цариград и става 
първия свещеник в селото  под името  
Александър Тодоров / поп Димчо/ 
и починал през 1893г. Погребан е в 
църковния двор, където до днес съ-
ществува паметника му , подлежащ 
за ремонт. Зет ми Красимир ходи да 
го види и обещал да го ремонтира.

Петте момчета на поп Димчо 
завършили висше образование.  Най-
големия – Тодор, бащата на свекъра 
ми, е завършил в Одеса военна ака-
демия.  Георги и Въльо са завършили 
в Париж ж.п. инженерство. Илия е 
един от първите десет преподавате-
ли  в Софийския университет. Най-
малкия, Иван, бил преподавател в 
Сливенската мъжка гимназия – има 
табела с името му в коридора на 
училището...

Лично съм я виждала като ученич-
ка в Сливен и ми направи впечатление, 
че е от Стралджа, но тогава / 1950-
1952г./ не съм и мислила, че ще вляза в 
семейството. Затова пък от дъщерите 
на поп Димчо нито една не е грамотна. 
Аз познавам само баба Въла , най-
малката. Знам, че едната е женена 
в с.Джинот и се казва Щилияна и 
имаме връзка с правнуците й, много 
се уважаваме.  Друга е женена в рода 
на Андон Кръстака. На Киро Кръстака 
е била сигурно прабаба, та кметът 
на Стралджа днес има своята родова 
връзка с поп Димчо. За останалите 
сестри нищо не зная. За една от тях 
има песен – „Хубава Яна змей я люби“. 
Ходила тя с кобилицата и бакърите за 
вода  на кладенеца към петолъчката 
вдясно от шосето. Там изчезнала и 
вече никога не я открили. В песента 
се казва, че змей я отвлякъл.

За бащата на моя свекър – Тодор 
Александров Димчев: завършил в 
Одеса. Връщайки се  задомил  се за 
момиче на 18г. от Сливен – Анастасия. 
Докато той бил на работа в София 
тя завършила Първия акушерски 
курс в София. До днес пазя снимка 
на випуска. Създали двама синове и 

две дъщери – Иван, Сашо, Елисавета, 
Лили. Иван е свекъра ми, само той ос-
танал жив, а другите трима си отишли 
в най-хубавата си възраст. Сашо бил 
топограф и правел картата на Варна 
край брега. Един ден,  при силна 
буря, вълните го намокрили. Лодката 
до вечерта не дошла да го вземе от 
острова, където работел. Когато вече 
го прибрали той бил много зле и за 
две седмици свършил.

Елисавета била при майка си и при 
баща си  когато той бил началник на 
сръбските пленници край Плевен. 
Там се запознала с ординареца на 
баща си, който бил учител в Сърбия. 
Когато ги освобождават се сгодяват и 
той обещал, че с  родители те си   ще 
дойде да я вземе. Те, обаче, отказват 
да имат българка за снаха. Написал 
той писмо до Елисавета, а тя толкова 
се притеснила, че за два месеца си 
отишла от този свят.

Лили била начална учителка в 
Карлово. Там я назначили като за-
вършила в София. След една година 
се разболява, връща се в Стралджа 
и за две седмици и тя свършила. 
Така семейството останало само със 
свекъра ми.

ЕДНО ПИСМО И МНОгО ИСТОРИЯ

Марийка и Иван Димчеви 

Иван Димитров /кмет мандат 1976-1982г./:
"СТРАЛДЖА БЕШЕ В гОДИНИТЕ НА 
СВОЯ ВЪЗХОД"
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КОСтЮМЪт НА СтРАЛджАНСКАтА 
БУеНечКА – НАЙ-КРАСИв

ГОЛЯМАТА НАГРАДА 
ЗА КУКЕРИТЕ НА ДЖИНОТ

Грамота за представителите на НЧ“Стралджа 2016“

Слънчева добруджа аплодира палаузовки

"Песни и танци на мегдана"

"ДУМИТЕ" ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ
Стралджански творци в алманах на КбП

"ВъжичКи" на "ОХридСКа Огърлица"

брилЯнтнО 
представЯне 
и спеЧелени 

нОви приЯтели

В гр.Охрид, Македония,  в дните 
от 6 до 9 юли т.г. се проведе  Осмият 
Международен фолклорен фестивал 
„Охридска огърлица“, в който взеха 
участие фолклорни състави и клубове 
от над 20 държави. Сред тях  като ярко 

цвете изпъкна ФА“ Въжички“при 
НЧ“Стралджа 2016“, който представи 
по най-атрактивен начин българските 
народни танци и спечели публиката. 
Бурните аплодисменти съпътстваха 
цялата програма на танцьорите от 

Стралджа, които дадоха всичко от 
себе си и доказаха майсторство, 
талант, родолюбие. За най-профе-
сионално изпълнение  бяха отличени 
четири състава – Украйна, Полша, 
Холандия и България. Под умелото 
ръководство на хореографа Каньо 
Канев на сцената се интерпретираха  
женски народни български танци 
които  представят здравата тракийска 
връзка с фолклора- една стройна фор-
ма , изпълнена с богато съдържание и 
последвали заслужени аплодисменти. 
Безспорно изпълнението въздейства 
много емоционално  върху публиката, 
всеобщото настроение беше радост-
но, изпълнено с много позитивна 
енергия. Връчването на грамотата 
на Нели Тончева Кавалджиева, все-
отдайният  председател на читалище 
„Стралджа 2016“, се превърна в един 
вълнуващ и запомнящ се момент от 
гостуването в Охрид. 

„Фестивалът „Охридска огър-
лица“ е не само богато фолклорно 
събитие с международен характер. 

Това е палитра от изкуство – музика, 
танци и настроение. Чрез българското 
народно творчество , чрез  нашите 
песни и танци ние доказахме своята 
идентичност, традиции, съхранени 
през вековете и горещо родолюбие.“, 
сподели Нели Тончева Кавалджиева с 
благодарност към всички участници 
във ФА“Въжички“ , към неговият 
хореограф Каньо Канев за всеотдай-
ността, за старанието и заразителното  
вдъхновение при представянето 
в Охрид. Тя изрази и всеобщата 
благодарност на самодейците към 
общинското ръководство и лично към 
кмета Атанас Киров за подкрепата 
и осигуряването на транспорт до 
съседна Македония. 

В   тези незабравими  слънчеви 
юлски дни   крайбрежната главна 
улица на Охрид  се  нашари като 
пъстра  огърлица от съчетаните  
багри на фолклора от различни на-
ционалности. Звуците на българската 
гайда  докоснаха  душата и сърцето 
на много туристи, които се спираха 

при стралджанската група ,  гости и 
участници в празника  извиха кръш-
ни хора , завързаха се приятелства.  
Участието в този фестивал наистина 
се превърна в събитие, което ще оста-
ви трайни следи  в паметта на всички , 
а ежедневните екскурзии до различни 
исторически забележителности  на 
Охрид, впечатляващата природа, 
уникалните гледки дадоха повод за  
приятни емоции и красиви спомени. 

Лято 2018 ще остане незабравимо 
и за участниците в детския фолклорен 
състав на НЧ“Стралджа 2016“, които  
гостуваха в Китен. Прекрасните мо-
мичета не само показаха  майсторство 
в изпълнението на танците, но бяха 
очарователни  в народните носии, 
щедри в усмивките  и настроението 
им зарази многобройните жители 
и гости на черноморския курорт. 
Завърнаха се в Стралджа с ново 
самочувствие и заслужени награди. 
И с огромното желание да бъдат 
приемници и продължители  на една 
стародавна традиция.

Четирима творци от общи-
на Стралджа се представят в 
новия Алманах „Думите“ на 
Конфедерацията на българските пи-
сатели – Бургас, който излиза под мо-
тото „Думите са единственото нещо, 
което ще живее вечно“/У.Хазлит/.  
Съставител на прекрасния сборник  
от близо 400 страници  с раздели 
„Белетристика, „Поезия“, „Критика 
и есеистика“, Публицистика“, 
„Краезнание“, „Хумор и сатира“,  
„Пътеписи“, „Интервю“ както и 
„Преводи“, „Рускоезична лите-
ратура“, „Културни новини“  е 
Станислав Марашки, председател на 
КБП. Главен редактор е Маргарита 
Павлова, а художници – Розалия 
Лефеджийска, Емилия Николова, 
Латинка Минкова и Димитър 
Атанасов. Книгата е подготвена за 
печат в издателство „Конфедерация 
на българските писатели“ в Бургас, а  
печатът е  на „БГ – ПРИНТ“ ЕООД. 
В алманахът  присъстват 169 автори 
от цялата страна сред които са и 
стралджанските представители.

…Ако някога нещо се случи
И си тръгна, внезапно сразена,
Ще ми бъде напълно безразлично,
Дали някой ще тъгува за мене.
Беше време, когато се спъвах,
Във всяка дума, мълчание, жест…
Днес дори и капката отрова,
Я приемам като оказана чест.
В краткото време, в което 
 Обитавам живот подарен,
Искам птицата в мене да пее,
До последния писан й ден.

Признание за творчеството на  
Станка Парушева е публикацията 
на нейното стихотворение. Разказът  
„Подари светлина…“ на Димитър 
Стоянов, който се откроява със свое-
образна стилистика, е доказателство 
за оригиналните му  творчески идеи. 
Янко  Стефов  се представя със 
стиховете „Песен“ и „Жалба жали 
България“. Надя Жечева, която е 
и част от редакционната колегия, 
присъства в Алманаха с два свои 
пътеписа.

„Жанровата панорама в антологи-
ята осигурява  своеобразен комфорт 
на литературните матрици, в които 
се вместват проблеми характерни за 
миналото, така и за най-злободнев-
ната  съвременност. 

Формално погледнато текстовете 
в „Думите“ са адресирани  към ми-
налото и настоящето.  

Те , обаче, подбуждат към раз-
мисъл и генерират чувства и ми-
сли,  които подготвят читателя  за 
възприемане и на бъдещи събития“, 
пояснява Ст.Марашки.

С красиви маски, богат костюм  и 
интересен ритуал  изпъкнаха  джи-
нотските кукери на  събора „Песни 
и танци на мегдана“. Спечелиха 
любовта на публиката и внимание-
то на журито. Заслужено получиха  
Голямата награда.  Първо място спе-
челиха и самодейците от певческата 
група. Браво!

Над 1500 участници от всички 
краища на България, над 60 деца, 
над 40 представени обичая, над 1000 
изпети народни песни, това е равно-

сметката от изминалия събор „Песни 
и танци на мегдана”. Фолклорното 
събитие се провежда за седма го-
дина. Идеята и организацията са 
на народната певица Ганка Боева и 
фолклористът Георги Костов.

Жури в състав председател ака-
демик Крум Георгиев и членове  
Николай Николаев, водещ в радио 
Ст.Загора, народната певица Ганка 
Боева и фолклористът Георги Костов 
имаха нелеката задача да определят 
най-добрите сред 1500 участници.

Много радост донесе поредната фолклорна изява на 
самодейците от читалището в с. Палаузово. В с. Дебрене, 
обл. Добрич, се проведе фолклорният фестивал "Песни 
и танци от слънчева Добруджа", в който участваха над 
2700 изпълнители от България , Украйна и Румъния. 
Това бе 50 поредно, юбилейно издание на фестивала, 
който  е част от Националния културен календар на 
България. Конкурсът за носия се проведе за пръв път с 

посвещение на юбилея. 
Група "Загарки“ при НЧ"Пеньо Енчев-1929"с. 

Палаузова участва с  обичая "Седянка" и в конкурса за 
автентична носия с 2 носии /от Палаузово и от Стралджа/. 
Всички изяви са  отличени от компетентното жури  с  
Грамоти и парични награди. Особено впечатление на-
прави буенешкият костюм, който спечели отличието за 
най-красива автентична носия на събора.



Началникът на РУ-Стралджа Йордан Йорданов бе награден за отлични 
резултати и цялостна служба към системата на МВР. Отличието бе връчено 
лично от комисар Генчо Иванов, директор на ОДМВР- Ямбол по време 
на тържествена церемония по случай 5 юли-Професионален празник на 
служителите на МВР. Наградата идва в момент, когато началника на РУ-
Стралджа може за пореден път да се похвали със сериозна разкриваемост 
на престъпленията в града и общината, както и с превенция и работа на 
полицията в близост до обществото. Общинското ръководство честити 
празника на всички служители на МВР и им желае крепко здраве и все 
по-големи успехи в личен и професионален план.

В броят от 29.03.2018г.  на 
в.“Стралджански вести“ бе публи-
кувана статия, посветена на Втория 
Национален събор на радиолюбите-
лите - „Общуване без граници“. Искам 
да дадем малко повече информация 
за радиолюбителското движение, 
неговата дейност и хората, отдали 
се на това любимо и хуманно дело.

Основоположник и изобретател на 
радиото е Александър Степанович 
Попов – руски учен, който изо-
бретява уред способен да приема 
сигнала посредством радиовълни /
електромагнитни вълни/ от разстоя-
ние. Това става за първи път в света, 
а уреда е първия радиоприемник 
като на 7 май 1895г. на заседание на 
физичното отделение  на Руското 
физико- математическо дружество 
Ал.Попов демонстрира своя уред 
пред руските учени. От тогава започва 
бурното развитие на радиотехниката 
като се строят радиопредаватели и 
приемници и радиото става мощно  
информационно средство. От тогава  
до днес радиото се утвърждава като 
„вестник без хартия и разстояние“.

Наред с учените изобретатели на 
радиопредавателна и приемателна 
техника в тези редици се включват и 

много младежки ентусиасти, които с 
подръчни средства – главно с части от 
излезли от употреба устройства и от 
търговската мрежа,  изработват лю-
бителски предаватели и приемници, 
с които  установяват връзка помежду 
си както на телеграфия, с помощта 
на азбуката на Морз, така също и 
на телефония – говор на реч главно 
посредством радиолюбителски код, а 
така също и на руски и английски език.

Но как у нас се заражда мощното 
радиолюбителско  движение, което 
получи  своя размах в годините  след 
1944г., когато бе създадена ДОСО /
Доброволна организация за съдей-
ствие на отбраната/? В тази дейност 
се разкриха множество  радиоклу-
бове, в които се включваха главно 
младежи-ентусиасти, учащи се. В 
тях се изучаваха две дисциплини: 
радиотелеграфия и радиоконструк-
торство. Освен радиодисциплините 
ДОСО извършваше и многостранна 
дейност главно в такива дисци-
плини необходими за армията като 
радиоспециалисти, корабоводене, 
подводни спортове, самолетомоде-
лизъм, ракетомоделизъм, корабом-
оделизъм, управление на моторни 
превозни средства, спортна стрелба 

и др. приложни дисциплини – кадри, 
необходими за армията и народното 
стопанство. В тези различни клубове 
подрастващите имаха възможност 
да развиват своите  наклонности и 
в последствие от тях израстваха  ут-
върдили се специалисти, прославящи 
родината.

В Ямболска област ДОСО развива-
ше мощна масова дейност в горепо-
сочените области , което се дължеше 
главно на  Окръжното ръководство 
и на първо  място на председателя  
Петър Кръстев Чомаков, по професия 
учител, което му даваше възможност 
да общува и обхваща масите  в тази 
патриотична организация, подпомог-
нат от инструкторите  Желев, Монев, 
Аврамов и др., все хора патриотично 
настроени  и дали не малко от своите 
умения  в армията, а след това  ги 
предаваха и на участниците  в дис-
циплините на ДОСО.

За развитието на радиолюби-
телската дейност положителен и 
не малък принос даде Аврамов, 
бивш офицер – свързочник в БНА/
Българска народна армия/. Началото 
на радиолюбителската дейност в 
Ямболския район започна с постро-
яването на  любителска радиостанция 

към  клуб на ДОСО в Ямбол през 
първата половина на 60-те години 
на ХХ в. Радиостанцията предавател 
бе построена  от Иван Караманов и 
др. сътрудници, а за приемник се 
използваха приспособени  концерт-
ни приемници, а първи оператор на 
телеграфа бе  Стоедин Димитров, а 
по телефония най-вече конструкто-
рите изработили радиопредавател 
LZ1KBZ. Означението „LZ“ означава 
„България“, 1-цата  посочва, че става 
дума за Южна България, буквата „К“ 
значи, че станцията е клуба, а двете 
букви това са инициалите лично за 
ямболската радиостанция.

Както бе казано радиолюбител-
ското движение се разрастваше.  В 
с.Зимница бе построен  любителски 
предавател LZ1KAK през 1964г., а в 
последствие и в Стралджа- предава-
тел LZ1KWS през 1967г. Но какво 
е характерно за радиолюбителите и 
тяхната дейност освен да осъществя-
ват връзки по радиото  от предаватели 
лично изработени  с клубни и лични 
станции от страната, съседните стра-
ни , цяла Европа, а също с далечни 
страни  и континенти като Австралия, 
САЩ и др.? Радиолюбителите бяха 
първите, които  прихванаха сигна-

лите на  първия изкуствен спътник 
на земята през 60-те години на ХХ 
в. Радиолюбителите  се отзоваваха  
и за оказване  помощ на нуждаещи 
се хора  чрез осигуряване на  дадени 
лекарства. Има такъв случай когато 
с помощта на наши и италиански 
радиолюбители  бе доставено нашето 
лекарство „Нивалин“ в Италия, а от 
Германия  бе доставено лекарство  в 
България  за нуждаещ се пациент.  
За целта радиолюбителите дежуряха 
денонощно в ефира до разрешаване 
на въпроса. При бедствия също ра-
диолюбителите  се оказваха хората в 
точното време  и на точното място  за 
осъществяване на връзка  и оказване 
на помощ. Така по време на земе-
тресението в Скопие през първата 
половина на 70-те години на ХХ в. 
радиолюбителите от Скопие  бяха 
първите, които дадоха  информация 
на света за случилото се  в столицата 
на Македония. Те също са били на 
вахта  при други случаи на бедствия 
и в заключение смело можем да 
кажем, че те са хора хуманисти и 
готови всеки момент да се притекат 
на помощ на нуждаещи се чрез своите 
радиостанции. 

АТАНАС ДИМОВ
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ОЩЕ ЗА РАДИОЛЮБИТЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ

Отличие за началника 
на РУ-Стралджа

Община Стралджа в качеството си на бенефициент  по 
Договор за безвъзмездна финансова помощ 

№ BG05М9ОP001-2.010-0221-C01 по Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ресурси” 2014– 2020 приоритетна 
ос 2 « Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване», процедура BG05M9OP001-2.010 «Развитие 
на социалното предприемачество», между Министерство 
на труда и социалната политика и Община Стралджа за 
изпълнение на Проект „Общинско социално предприятие 
за озеленяване и благоустройство, Община Стралджа-с 
нови сили напред” 

  
оБяВяВАМ КоНКУРС:

За длъжност :
Работник озеленяване – код по НКПД: 9214 0015 – 20 

бройки.
1.Описание на длъжността:
 Предоставя услуги по озеленяване и благоустрой-

ства на територията на община Стралджа.
2.Минимални и специфични изисквания за заемане на 

длъжността:
ü безработни младежи до 29 годишна възраст;
ü продължително безработни лица, - служебна бележ-

ка /удостоверение от дирекция „Бюро по труда”, където е 
регистрирано лицето, други документи доказващи, че лицето 
е продължително безработно/ ;
ü образователни изисквания – основно или начален 

етап на основното образование или успешно завършен 
курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на 
заетостта;
ü мотивация за работа;
ü комуникативност;
ü отговорност и съзнателност;
3.Необходими документи:        
ü заявление за кандидатстване / образец/ ;
ü документ за самоличност, който след справка вед-

нага се връща на лицето;
ü автобиография /образец/;
ü документи за придобито образование;

ü копие от документи, за преминато обучение /ако има 
удостоверение или сертификат от лицензирана организация/
ü документи,  удостоверяващи принадлежност към 

съответната целева група :
Ø Безработни младежи до 29 годишна възраст;
Ø Продължително безработни лица, - служебна бе-

лежка/удостоверение от дирекция „Бюро по труда”, където е 
регистрирано лицето, други документи доказващи,че лицето 
е продължително безработно/ ;
ü декларация за принадлежността към целевата група 

/ образец/;
ü Декларация за съгласие за обработване на личните  

данни/ образец/.
4.Начин за провеждане на конкурса : по документи и 

събеседване

Документи за участие се подават от 21.08.2018г до 
31.08.2018г., вкл. Всеки работен ден от 8.00-12.00ч. и от 
13.00-17.00ч. в Административната сграда на община 
Стралджа, ул. Хемус №12, етаж I , при Игнатка Георгиева, 
технически сътрудник по проекта.

Подбора на заявленията се извършва от Комисия, назна-
чена със заповед на Кмета на община Стралджа.

Решението на Комисията, относно допуснатите до втори 
етап кандидати, вкл. часа и мястото на провеждане на събе-
седването се обявяват на интернет страницата на Община 
Стралджа и на информационното табло на Общинска адми-
нистрация гр. Стралджа.

Телефони за справка:  
04761/ 55-84 – Игнатка Георгиева
04761/ 64-68 – Иванка Иванова
     
ПРИлоЖЕНИя:
1. Заявление
2. Автобиография
3. Декларация за лични данни
4. Декларация за принадлежност към целевата група

АТАНАС КИРоВ
Кмет на община Стралджа

Тел. 0899303339 или 0886054978
почистване на комини от твърди на-

лепи и предмети 

тел. 0885222006 продава едноетажна 
къща с гараж , допълнителни построй-
ки и дворно място в Стралджа 

О б я В л Е н и Е

О б я В а

О б я В а

Уважаема редакция, 
Искам чрез страниците на в. “Стралджански 

вести“ да изкажа благодарност към кмета на с. 
Палаузово Иван Дяков.

Родена съм в това село, но от близо 40-45 г. 
живея в друго населено място. Майка ми обаче е 
родена и живееше в Палаузово до скоро. Разболя 
се тежко, наложи се да се грижа за нея две седмици 
след което тя почина. 

Всички трудности при организирането на 
погребението се разрешиха благодарение на г-н 
Дяков, който не само че ми съдействаше, но и 
повечето от нещата ги свърши той. Същото от-
ношение и съпричастност прояви и  когато дойде 
помена за 40 дни. Въпреки, че селото ни е малко, 
доста неуредено, помещенията останали отпреди 
30 г. не се поддържат, няма салон за честване 
на празници или правене на помени, кмета на 
селото ни направи всичко възможно да орга-
низираме и направим помена. Благодаря му от 
сърце за оказаната помощ, проявеното внимание 
и съпричастност. Защото тези неща в помощ на 
нуждаещите се, се вършат с желание и със сърце.

Динка МАРИНОВА

БЛАГОДАРНОСТ



…Колкото повече гледам телевизия, 
толкова повече осъзнавам, че един-
ственото практично приложение на 
телевизора е да бъде използван като 
нощна лампа. Преди да си легна го 
включвам, пускам някакъв поносим 
канал и намалям звука докато речта 
се превърне в далечен шепот, който 
идва като че ли от друг свят. Меките 
светлини от екрана ослепяват нежно 
клепачите на затворените ми очи, 
унасям се, а не след  дълго телеви-
зорът се изключва, позволявайки на 
фантазията да завземе сънищата ми.

Преди няколко дни нахална настинка 
наруши монотонното ми ежедневие. 
Не се чувствах добре и ми се наложи 
да си остана вкъщи. Ала тази промяна 
явно не бе достатъчна, за да ме извади 
от летаргията, в която бях изпаднала, 
напротив като че ли се задълбочи. Не 
ми се четеше, не ми се говореше с 
никого, исках само да слушам някаква 
до болка позната музика, да лежа в 
леглото и да спя. Опиянена леко от 
лекарствата и умората, по цял ден това 
и правих, а вечер, възвърнала силите 
си, будувах до ранно утро.

В една от онези нощи, трябва да 
е било към три след полунощ, бях 
включила телевизора, за да ми прави 
компания и да нарушава сънливата 
тишина на късната нощ. Очите ми 
лениво наблюдаваха светещия екран, 
а до ушите ми достигаха само отделни 
звуци. Не съм сигурна кой канал съм 
гледала, но даваха повторение на ня-
какво сутрешно предаване. Водещите 
ми бяха познати, ала при тях имаше и 
още две непознати лица, принадлежа-
щи може би на техни гости. 

Не бях сигурна за какво си говорят, 
ала неочаквано получих отговор на 
незададения си въпрос: на големия 
екран в ефир се показа придобилата 
популярност в интернет простран-
ството снимка на мартеницата с Пижо, 
Пенда и Дженда. Не ми отне дълго 
да се досетя за темата на разговора. 

Затворих очи. За термина „джендър“ 
не зная нищо, освен етимологията му 
и затова избягвам да говоря за него. 
Хубаво би било ако телевизионните 
водещи последват моя пример. 

Тъкмо посегнах към дистанцион-
ното да сменя канала, когато една 
мъничка, но добре позната дума, 
излязла из устните на една от жените 
в студиото, достигна до ухото ми, 
мина през тъпанчето, продължи към 
чукчето, наковалнята и стремето и 
най-сетне достигна до мозъка ми. 
Думата бе „ирис“. Неволно увеличих 
звука и се заслушах. Водещите и 
техните гости разговаряха за някакъв 
британец, прекарал десет години от 
живота си в татуиране на тялото си. 
Той имал татуировки дори на ириса! 
(Като странична бележка ще добавя 
само, че според мен са имали предвид 
„склера“, а не „ириса“, но може и аз да 
греша…). Мъжа имал една фикс- идея: 
да заприлича на герой от картина на 
Пикасо. Затова татуирал цялото си 
тяло в черно, пробил си дупки в носа 
и си сложил широка обица на долната 
устна. Човекът искал да изглежда аб-
страктно и го постигнал. Помислих си, 
че това е „поуката“ на разговора им: 
колкото и странни и дори невъзможни 
да ни се струват мечтите, с достатъчно 
постоянство и решителност, може да 
ги постигнем.

Ала, уви, не. Не това беше „поуката“. 
Водещите продължиха с разговора си. 
Изглежда, този странен човек наисти-

на ги беше впечатлил, или по-точно 
възмутил, защото те започнаха да го 
осмиват. Някой зададе въпрос какъв 
бил смисълът да се подлага на всичко 
това само за да бъде абстрактен. Друг 
предположи, че най-вероятно един 
ден, докато британецът работил в гра-
дината си, паднал в калта, погледнал 
се и толкова се харесал, че накрая взел 
решение да се татуира в черно. На 
този така забавен коментар останалите 
отвърнаха със смях. Онова, което ги 
учуди най-много обаче, бе фактът, че 
мъжа си имал приятелка.

„Ама те как изобщо се целуват ?!...“ 
Това бе въпросът, който телевизи-

онният водещ зададе. С тези думи, 
невидимият похлупак на апатията, 
който бе тежал над мен последните 
дни, се вдигна и аз не можах да ос-
тана безразлична. Изпитах ужасна 
погнуса от глупостта, на която човек 
е способен. Освен от „джендър“, бъл-
гарските журналисти явно не разбират 
и от любов.

Защо трябва влюбените да се целу-
ват? Какво различно носи целувката 
от милата дума, с която устните могат 
да даряват не по-зле? Защо е възможно 
да обичаме само онова, което може 
да видим, да докоснем, да обсебим?

Защо е толкова учудващо, че някой 
може да се влюби в човек, който при-
лича на герой, излязъл от картина на 
Пикасо? Защо е толкова учудващо, че 
дори онези, заклеймени от обществото 
като грозни, жалки  гротески могат да 

бъдат достойни за обич? 
Нима любовта не е сляпа? Нима тя 

не е отроче на най-чистото у човека: 
способността да проявяваме добро 
към отсрещния, способността да го 
разбираме и да му позволяваме да 
ни разбере?  

Не слушах вече разговора на воде-
щите с гостите им. Не гледах дори. 
Не мога да повярвам, че българинът 
започва така своя ден – с подигравка, 
с осмиване на любовта, на мечтите, 
на различните. С „поуката“, че си 
„годен“ за любов и уважение само ако 
изглеждаш и се държиш приемливо за 
обществото. Във всеки друг случай, 
ти си изверг. Нещастно животно в 
зоопарк, бленуващо за свобода, но 
заключено в клетка, около която са 
се струпали цял рояк хора, които те 
сочат с пръст и ти се смеят със своите 
подли, изкривени от целуване устни.

Нима няма да е по-добре, ако дните 
ни започваха по друг, по-позитивен 
начин? Ако, например, заедно с кафето 
за закуска приемаме и хапка истинска 
положителна енергия, която да ни 
държи сити до времето за обяд? 

Разбирам, затова и не обвинявам, во-
дещите на телевизионното предаване, 
техните гости, техните сценаристи и 
продуценти. Знам, те показват оно-
ва, което знаят, че ще се хареса на 
публиката. Знаят, че българинът не е 
достатъчно буден, за да му се слуша 
за истински важните събития по света 
и у нас. Затова и му предлагат кухи 

шеги, празен хумор, с който той да 
залъже глада си.

Ала ето че и аз съм българка, почти 
пълнолетна при това и съм будна 
дори в три сутринта. Светът е пълен 
с изумителни личности, с невероят-
ни открития, със стоплящи сърцето 
истории. Светът е изтъкан от красота 
и любов. Доброто е просмукано във 
въздуха, който дишаме. В слънчевия 
лъч, който достига Земята дори в най-
студения зимен ден. Човешката воля, 
силата на духа, висшите морали, които 
надделяват над подлостта, отчаянието 
и неправдата: за това искам да чета във 
вестниците; за това искам да слушам 
по новините, а не за британеца, който 
не заслужава любов.

 Колкото повече гледам телевизия, 
толкова повече се убеждавам, че един-
ственото практично предназначение 
на телевизора е да бъде ползван като 
нощна лампа. Преди да заспя, сменям 
канала, намалям изцяло звука, за да 
не достигат до ушите ми и други 
познати думи. Меките светлини от 
екрана осветяват нежно клепачите на 
затворените ми очи, унасям се, а не 
след дълго фантазията ми ме отнася в 
страната на сънищата, където всички 
сме абстрактни и се обичаме до дъното 
на татуираните си души.

Мая ДИЧЕВА
/Заглавието е на редакцията/
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Отчет на клуб "дълголетие"

чрд с клуб "дълголетие"

Клуб „Дълголетие“ в Стралджа 
е добрия пример за активна и все-
отдайна обществена дейност. Това 
за пореден път беше потвърдено от 
председателя Донка Атанасова  на 
отчетното събрание. И подплатено 
с конкретни факти. Организацията 
има своите многобройни фолклорни 
изяви в града, в общината, в облас-

тта и страната, съхранява  много 
отличия и награди, инициатор е за 
провеждането на различни прояви, 
свързани с историята на родния край. 
Представителите на клуба  поддър-
жат и възстановяват стари традиции, 
съхраняват народни костюми, пред-
ставят български народни песни, 
организират чествания. Не малко  

от идеите на клуб „Дълголетие“ са 
превърнати в традиция, а съвмест-
ната работа с НЧ“Стралджа 2016“ 
е показателна за сътрудничество и  
екипност. Като най-дългогодишен 
клубът поддържа сериозни връзки 
с редица пенсионерски организации 
от страната, разменят се гостувания 
и представяне на местни таланти.  

Някой може и да завидят на 
колективния, богат и много раз-
нообразен живот на членовете на 
клуб „Дълголетие“. И няма да сгре-
шат, защото в този клуб наистина 
кипи живот с младежка енергия. 
Постоянни и неотменни са праз-
ненствата посветени на месечните 
рождени дни.  Така в средата на 
юли  своите юбилеи отбелязаха 
енергичната Николинка Стойчева и 
вечно усмихнатата Димка Халачева. 
Заедно с тях отпразнуваха рождените 
си дни  Мария Ганчева, Ганка Данева, 
Величка Загорчева, Цанка Добрева, 
Стойка Вълкова, Златка Саллакова, 
Тодорка Топчиева, Атанас Пенев, 
Елена Костадинова. Всеки един от 
тях се представи по свой оригинален 
начин – било с домашни ястия и пити-

ета, било с изява на таланти, с песни 
или танци. И за всеки организаторите 
намериха най-топлите, най-сърдечни 
думи за поздрав и признание. Имаше 
шампанско, имаше торта – гигант, 
приготвена от сръчните ръце на 
Димка Халачева, имаше настроение. 
Вълнуващо прозвуча отговорът- бла-
годарност на рождениците, поднесен  
от Николинка Стойчева. Още не-
отшумял хубавия празник и страл-
джанци вече планират следващите 
си изяви. „Нашият клуб никога не 
пустее, знаем че животът ни е по-ин-
тересен, по-смислен чрез  този втори 
дом, обичаме го и  се гордеем, че сме 
част от  най-големия, най-активния  
клуб на града и общината“, споделя 
от името на всички Донка Атанасова, 
председател на организацията.

Непрекъснат, но щадящ труд
Много премерено хранене и пиене на алкохол
Добро сърце и висок дух.
Спорт, движение и ежедневна гимнастика.
Чувстване на организма до съвършенство 
и вземане навреме мерки против заболяванията му.
Финансово осигуряване чрез подходяща почтена работа.
Отдаване на работата и близките без да забравя себе си.
Никаква злоба и завист.
По-малко стрес, защото той убива.
Любов, колкото може и докогато може.

Подредил: инж.Митко Динев

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЪЛГОЛЕТИЕ

ВЕСЕЛИМ СЕ И МЛАДЕЕМ!

СветЪт е ИЗтЪКАН 
От КРАСОтА И ЛЮБОв…

ВСЕОТДАЙНОСТ, АКТИВНОСТ, РОДОЛЮБИЕ



ПОКОРИТЕЛИ 
НА ВРъХ ВИХРЕН

ВЕЧЕ НА 10! 
С НоВИ ИДЕИ 

НАПРЕД
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КАРТОф С ЛИЦЕ НА МЕЧЕНЦЕ

ДО БАКАДЖИКА - С НАСТРОЕНИЕ

В началото на август най-активната част на 
туристическо сдружение "Кале" отново поко-
ри връх "Вихрен" в чаровния и суров Пирин. 
Времето беше сравнително топло и много до-
бро, не само за нас, но и мравуняка туристи от 
цял свят. Най-младите ни членове - 13 годиш-
ните Дани -1 и Дани -2 се справиха блестящо. 

Ветераните също не предадоха фронта, това личи 
от общата снимка на самия връх! Панорамната 
гледка, която няма равна на себе си е замайващо 
красива, затова никой не си мисли, че това ни 
е за последен път, заради печата в книжката за 
100-те туристически обекта.

Атанас Балъкчиев

Пенсионерски клуб "Златна есен" навърши 10 години! От създа-
ването си до сега през клуба минаха много хора, някой вече не са 
между нас, други не са в състояние да ни посещават. Случваха се 
добри и лоши неща, но на тържеството на 23 юли ние си спомнихме 
само доброто и за всеотдайните хора. Няма да позволим в памет 
на Георги Каравичев, Петранка Рахнева, клуба да се разпадне, а 
напротив ще се мобилизираме и преустроим в нов тип клуб. 

Традициите  се запазват, но вече имаме лекции и подбираме 
лектори. 

Организирахме екскурзия до Хасково  до  знаменитата 
Александровска гробница в с. Алескандрово и може би най-голя-
мата църква в с.Узунджово. В Хасково бяхме на монумента на "Св. 
Богородица с младенеца", разгледахме прекрасния град наситен 
със зеленина и забележителни фонтани освежаващи градската 
среда. Оптимизмът ни подкрепя да търсим нови идеи и създаваме 
интерес към клуба. Следват лекции на историческа тематика и 
нови екскурзии.

Природата честичко 
поднася изненади, които 
ни разсмиват. Това лято  
настроение предизвика 
картофената реколта, 
която „подари“ картоф 
с лице на сърдито мече. 
Находката за пореден 
път доказва, колко ори-
гинална може да бъде  
природата. Достатъчно 
е да имаме очи да видим 
всичко онова , което ни 
поднася. За шега, за раз-
мисъл, за настроение.

В едно прекрасно и запомня-
що се събитие с много емоции се 
превърна посещението на клуб 
„Дълголетие“ до Войнишкия 
Бакаджик и базата на община 
Стралджа.  Организацията,  
подпомогната и реализирана с 
помощта на Гроздан Иванов, 
зам.кмет на община Стралджа, 
беше своеобразен подарък към 
членовете на най-големия пен-
сионерски клуб в общината с 
благодарност за активната дей-
ност и подпомагане развитието, 
запазването и разпространение-
то  на богатия стралджански 
фолклор. 

Сред красивата и богата на 
история местност  участниците 
в екскурзията изслушаха инте-
ресния разказ на г-н Иванов за 
историята на ловната хижа и 
преустройването й , припомнени 
бяха древни легенди след което 
самодейците спонтанно изпяха  

любими песни за  войводи и 
подвизи. В групата  се включи-
ха почти всички участници във 
фолклорните изяви сред които 
беше и всеотдайната Сирма 
Тодорова.  Без притеснения за 
възрастта всички пожелаха да 
стигнат и до лековитото кайначе, 

радваха се на прекрасната гледка  
във всички посоки, а след това 
седнаха на трапезата, където 
разговорът за минало, настояще 
и бъдеще продължи, допълнен с 
интересни предложения за клуб-
ния живот на хората от третата 
възраст.

ЗАБЕлЕЖКА: 
ПЪТНИЦИТЕ ПЪТУВАЩИ В НАПРАВЛЕНИЕ ГР.СОФИЯ 

В ЧАСОВЕТЕ 3.40 И 6.30 ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА В БИЛЕТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА 
ЕООД”ДИЧОНИ” НА ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: 
046/ 66 23 41; 046/ 66 18 43

"ПиКаСО"-тО СЕ ШЕгУВа

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ   
В ОБЩИНА СТРАЛДЖА ПО НАПРАВЛЕНИЕ 

 
 

СТРАЛДЖА – ЯМБОЛ 
ЗАМИНАВАЩИ 

 

 
ЯМБОЛ – СТРАЛДЖА 

ЗАМИНАВАЩИ 
 

ЧАС НА 
ТРЪГВАНЕ 

АВТОСПИРКА ЗАБЕЛЕЖКА ЧАС НА 
ТРЪГВАНЕ 

АВТОСПИРКА ЗАБЕЛЕЖКА 

6.30 ЦЕНТЪР  
ХОТЕЛ”ХЕМУС” 

БЕЗ СЪБОТА И 
НЕДЕЛЯ 5.55 АВТОГАРА БЕЗ СЪБОТА И 

НЕДЕЛЯ 

7.10 ЦЕНТЪР  
ХОТЕЛ”ХЕМУС” 

БЕЗ НЕДЕЛЯ 7.20 АВТОГАРА БЕЗ СЪБОТА И 
НЕДЕЛЯ 

8.10 ЦЕНТЪР  
ХОТЕЛ”ХЕМУС” 

БЕЗ СЪБОТА И 
НЕДЕЛЯ    

8.40 
 

ЦЕНТЪР  
ХОТЕЛ”ХЕМУС” 
 

БЕЗ НЕДЕЛЯ 
 9.30 АВТОГАРА БЕЗ СЪБОТА И 

НЕДЕЛЯ 

9.03 ЦЕНТЪР  
ХОТЕЛ”ХЕМУС” 

ЕЖЕДНЕВНО 
ОТ 
СУНГУРЛАРЕ 

10.10 АВТОГАРА БЕЗ НЕДЕЛЯ  
ПРЕЗ ЧАРДА 

9.10 ЦЕНТЪР  
ХОТЕЛ”ХЕМУС” 

БЕЗ НЕДЕЛЯ 
ПРЕЗ ЧАРДА 11.30 АВТОГАРА БЕЗ НЕДЕЛЯ 

9.45 ЦЕНТЪР 
ХОТЕЛ „ХЕМУС 

БЕЗ СЪБОТА И 
НЕДЕЛЯ 11.50 АВТОГАРА БЕЗ СЪБОТА И 

НЕДЕЛЯ 

10.20 ЦЕНТЪР  
ХОТЕЛ”ХЕМУС” 

БЕЗ СЪБОТА И 
НЕДЕЛЯ 12.30 АВТОГАРА БЕЗ НЕДЕЛЯ 

11.50 ЦЕНТЪР  
ХОТЕЛ”ХЕМУС” 

БЕЗ НЕДЕЛЯ 13.30 АВТОГАРА 
 

ЕЖЕДНЕВНО 
ЗА 
СУНГУРЛАРЕ 

12.30 ЦЕНТЪР  
ХОТЕЛ”ХЕМУС” 

БЕЗ СЪБОТА И 
НЕДЕЛЯ 14.00 

 
АВТОГАРА 

 
БЕЗ СЪБОТА И 
НЕДЕЛЯ 
 

14.00 ЦЕНТЪР  
ХОТЕЛ”ХЕМУС” 

БЕЗ НЕДЕЛЯ 14.30 АВТОГАРА БЕЗ СЪБОТА И 
НЕДЕЛЯ 

15.34 ЦЕНТЪР  
ХОТЕЛ”ХЕМУС” 

ЕЖЕДНЕВНО 
ОТ 
СУНГУРЛАРЕ 

15.25 АВТОГАРА БЕЗ НЕДЕЛЯ 
ПРЕЗ ЧАРДА  
ДО МАЛЕНОВО 

17.00 ЦЕНТЪР  
ХОТЕЛ”ХЕМУС” 

БЕЗ СЪБОТА И 
НЕДЕЛЯ 17.00 АВТОГАРА БЕЗ СЪБОТА И 

НЕДЕЛЯ 

   17.30 АВТОГАРА ЕЖЕДНЕВНО 
ЗА 
СУНГУРЛАРЕ 

СТРАЛДЖА – СОФИЯ СОФИЯ - СТРАЛДЖА 
3.40 БАР КРЕДО ЕЖЕДНЕВНО 15.30 ЦЕНТРАЛНА 

АВТОГАРА 
ЕЖЕДНЕВНО 

6.30 ЦЕНТЪР  
ХОТЕЛ”ХЕМУС” 

ЕЖЕДНЕВНО 17.30 ЦЕНТРАЛНА 
АВТОГАРА 

ЕЖЕДНЕВНО 

  
      

      

 
 
 
 
 
 
 

 
 

СТРАЛДЖА–ЛОЗЕНЕЦ- 
СУНГУРЛАРЕ 

 

14.00 ЦЕНТЪР  
ХОТЕЛ”ХЕМУС” 

ЕЖЕДНЕВНО 

18.00 ЦЕНТЪР  
ХОТЕЛ”ХЕМУС” 

ЕЖЕДНЕВНО 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: ПЪТНИЦИТЕ ПЪТУВАЩИ В НАПРАВЛЕНИЕ ГР.СОФИЯ В 
ЧАСОВЕТЕ 3.40 И 6.30 ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА В 
БИЛЕТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА ЕООД”ДИЧОНИ” НА ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ 
ТЕЛЕФОНИ: 046/ 66 23 41; 046/ 66 18 43 
 
 


