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ПРОЕКТ ОСИГУРЯВА  
ДОСТЪП ДО БЕЗЖИЧЕН 

ИНТЕРНЕТ НА ПУБЛИЧНИ 
МЕСТА В СТРАЛДЖА

Със средства от Европейския 
съюз  Община Стралджа ще изпъл-
нява проект за изграждане на точки 
за безплатен публичен достъп до 
безжичен интернет. По Програмата 
WiFi4EU, срещу ваучери на стой-
ност 15 000 евро, които ще постъп-
ват директно от Брюксел, жители и 
гости на града  ще могат да ползват 
безплатен интернет в района на 
центъра, площада,  в парковете и 
др. Очаква се проекта да обхване и 
други селища на общината.

Целта на инициативата е до 
2020 г. да бъде осигурен безплатен 
достъп до безжичен интернет на 
най-посещаваните места във всяко 

населено място  в Европа и чрез 
своя проект Стралджа е един от пи-
онерите в тази област. Ангажимент 
на общината  ще бъде поддръжката 
на мрежата.

Изпълнението на  проекта за 
безжичен  безплатен интернет е 
конкретна стъпка напред за общи-
ната, поредна част от обещанията 
на   общинското ръководство. Така 
с гарантираната високоскоростна 
връзка в навечерието на  чествани-
ята по повод 50 г. от обявяването  
на Стралджа за град,  селището 
ще продължи да се утвърждава  
като  модерно и привлекателно за 
младите.

Като трагичен, страшен, тъ-
жен  ден определят 5 юни 

жителите на Лозенец, Стралджа и 
всички околни селища, преживели 
ужаса от взривовете  преди 7 годи-
ни в базата на „Берета трейдинг“ 
„Стралджа – Мараш“. Тежка е 
мъката по загиналите Николай 
Гочев, Енчо Кремъков и Станимир 
Киров. Ужасът от взривовете, 
който изживяха стотици и хиляди, 
остави трайни следи в съзнанието. 
И всяка година на този ден  про-
тяжния  камбанен звън в църквата 
на Лозенец напомня за трагедията. 
Пред скромния паметник жителите 
на селото оставят цветя, мълчаливо 

отдават почит и тихо припомнят 
преживяванията си като след 
война. „Няма да забравим!“, „Ние 
помним!“ „Няма да допуснем това 
да се случи отново!“, категоричен 
е в подкрепа на своите съселяни 
Иван Митев, председател на 
Инициативния комитет за спиране 
дейността на базата. Заради живота 
и спокойствието на хората, заради 
бъдещето и заради надеждата, че 
повторение на тези ужасни събития 
не трябва да се допуска.  

Заедно с жители на Лозенец и 
Стралджа цветя пред паметни-
ка поставиха  Роска Стойкова, 
секретар на община Стралджа, 
общински съветници.

В Стралджа бе даден старт  на СМР по проект, финанси-
ран от Програмата за развитие на селските райони  2014-
2020г. „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа 
на територията на община Стралджа“ на обща стойност 
2 000 665 лв. с ДДС е по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването , подобряването или разширяването на всич-
ки видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 
7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ с Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с ДФ“Земеделие“.

С изпълнението на проекта  ще бъде извършена рекон-
струкция и рехабилитация на седем улици в различни 
населени места в общината. Четири от тях – ул.“Никола 
Петков“, ул.“Ст.планина“, ул.“Марица“, ул.Иван Вазов“ 

са в гр. Стралджа, като първата е асфалтирана през да-
лечната 1984г. и е напълно компрометирана. В обхвата на 
проекта са и улици в селата Лозенец, Войника и Каменец. 

Като цяло ще бъдат реконструирани и рехабилити-
рани 3010 линейни метра  равно на 22300 кв.м. улици. 
Предвиден е основен ремонт на участъците с два пласта 
асфалт, нови бетонови бордюри, вертикална сигнали-
зация, хоризонтална маркировка и ремонт на плочест 
водосток в с.Лозенец.

Срокът за изпълнение на СМР е 9 месеца. 
След първата копка ,направена от кмета Атанас Киров 

и  инж.Иван Христов, управител на фирмата- изпълнител 
ДЗЗД“Мараш 2018“, г-н Киров сподели всеобщата ра-
дост на живеещите на ул.“Н.Петков“, които превърнаха 

събитието в празник – със специално подготвена погача 
и почерпка. „Моето желание беше много по-рано да се 
случат нещата по изпълнение на този проект, но имаше 
редица трудности през които трябваше да преминем. 
Можем да се радваме, че строителните работи започ-
ват и много скоро ще имаме улици, които да ни дават 
самочувствие и да осигуряват приятно и безопасно 
движение.“, каза г-н Киров преди да разбие по традиция 
бутилка шампанско.

Строителният надзор ще се осъществява от  
„Булконсгруп“ ЕООД с управител инж. Стефан 
Петров. Авторският надзор е на „План консепт“ ЕООД. 
Консултант на проектите е  „ Интелиджънт консултинг“ 
ЕООД с управител Делчо Савов.
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НИЕ  ПОМНИМ!

ПРОЕКТ ЗА НАД 2 МЛН.ЛВ. ОСИГУРЯВА РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА СТРАЛДЖА
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В СТРАЛДЖА ЩЕ СЕ ИЗГРАЖДА ПЛОЩАДКА ЗА 
ТРЕТИРАНЕ НА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ

НЕЗАБРАВИМ ПРАЗНИК НА ЗНАНИЕТО И 
КУЛТУРАТА, НА МЛАДОСТТА И НАДЕЖДАТА, 

НА УСПЕХИТЕ И ГОРДОСТТА

ОБЩИНА СТРАЛДЖА ПОДДЪРЖА 
ДОБРО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

КРАСИВ ПРАЗНИК В ОУ“СВ.СВ.КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ“ СТРАЛДЖА

24 МАЙ В СТРАЛДЖА

ОбС Стралджа даде съгласието си  за изграждане площад-
ка за третиране на биоразграждащи се отпадъци. Атанас 
Киров, кмет на общината, който направи предложението, 
припомни, че на територията на общината най-обемни 
се оказват  точно биоразградимите отпадъци като тревна 
маса, клони, листа, храсти както и отпадъци от зеленчу-
копроизводството и овощарството на собствениците по 
населени места.  Изчисленията сочат, че годишно този вид 

отпадъци  е около 500 т. и на практика това представлява 
хумусообразуващ материал, който се изхвърля по общия 
ред на сметището   край Ямбол.  След сериозен анализ 
общинското ръководство  счита за целесъобразно този 
биологичен отпадък да бъде третиран на място като от 
това ще има двоен ефект. На първо място след разграж-
дането се образува торна маса  подходяща за третиране 
на общински зелени площи, на второ, не по-маловажно, 

е намаляването на транспортните разходи за извозването 
на тези отпадъци като се има предвид, че в момента об-
щината плаща по около 25 000 лв. месечно на фирмата, 
която извършва сметосъбирането.

Г-н Киров разшири информацията и с идеята на общин-
ското ръководство за обособяване на общинско предприятие 
за сметосъбиране и сметоизвозване със собствен транспорт 
и наети работници.

Вдъхновени, възторжени, горди и 
щастливи децата от ОУ“Св.Св.“Кирил 
и Методий“ Стралджа участваха в един 
красив празник посветен на първоучите-
лите Кирил и Методий и на празника на 
буквите , който по това време отбелязват 
първокласниците. Старателната подготов-
ка дни наред даде своите добри плодове. 
Поздравленията са за всички участници 
в концерта – рецитатори, изпълнители на 
народни и спортни танци, участниците в 
духовия оркестър, които направиха своя 
дебют под ръководството на Тони Комитов, 
и всички останали, които излизаха на 
сцената. Сериозен принос за всичко това 
имат най-вече Иван Петров, Женя Петрова, 
Мария Тенева, Димка Лужецка, екипът, 

който даде идеята и осъществи подготов-
ката за празника заедно с всички останали 
педагози, които наистина се раздадоха, за да 
постигнат желания резултат. Не само това, 
те успяха да мотивират децата, да събудят 
у тях желанието за изява. „Гордея се, че 
днес в ОУ“ Св.Св.Кирил и Методий“ чух 
патриотични песни, изпълнени от духовия 
оркестър към училището, насладих се на 
народни танци, изпълнени от учениците. 
Това е реална интеграция! Поклон пред 
директора и всички преподаватели, които 
дават своя дан в ограмотяването и възпи-
танието на тези деца!“ , сподели Атанас 
Киров, кмет на общината, който бе гост 
на празника заедно с Ана Грозданова, 
гл.експерт от РУО Ямбол.

Учители и културни дейци, представители на 
читалища, ветерани на културата и просветата, 
гости , родители, граждани изслушаха прави 
химна „Върви, народе възродени…“ Светлана 
Добрева и Елиза Гочева от детските градини 
„Мати Рубенова“ и „Здравец“ откриха праз-
ничната програма, посветена на 24 май, Ден на 
българската просвета и култура и на славянската 
писменост. Рецитираха вдъхновено, смело и с 
ентусиазъм, който зарази публиката. Не по-малко 
развълнуван на сцената излезе Атанас Киров, 
кмет на общината, който топло и сърдечно от-
прави своето поздравление отдавайки почит и 
уважение пред първоучителите, създатели на 
българската азбука Кирил и Методий и всички 
техни следовници от миналото до днес.

В чест на 24 май за доказана дейност като 
общественици и педагози, възпитали поколения 
стралджанци, радетели за чист български език с 
Почетен знак – Герб, златен на община Стралджа 
бяха наградени 13 учители и културни дейци. 
Специално внимание имаше и към учениците 
Мирослав Минков, Даниел Панайотов от СУ“П.

Яворов“ и Стойка Миткова от ОУ“Хр.Ботев“ 
Войника. По предложение на директорите на 
учебните заведения г- Киров връчи награди и на 
още педагози допринесли за развитието на обра-
зователното дело в общината. Залата посрещна 
с аплодисменти съобщението за награждаване 
с Почетен знак на общината – плакет, грамота, 
парична награда в размер на 500 лв. Боряна 
Георгиева, ст.учител по Информационни техноло-
гии в СУ“П.Яворов“, която излезе на сцената със 
своите ученици, постигнали тази година високи 
успехи и награди от Национални конкурси.

В прослава ва светите братя Кирил и Методий, с 
признателност към всички работили и работещи в 
сферата на образованието, културата и просветата 
празничния концерт откриха с танц „Ръченица“ 

децата от ДГ“М.Рубенова“. Възторжено танцу-
ваха танц „Небеса“ и малките от ДГ“Здравец“ . 
По-нататък публиката се наслади на изкуството 
на малките танцьори от ансамбъл „Въжички“ 
при НЧ“Стралджа 2016“. Прекрасни в своето 
изпълнение на блок-програма „Майска дъга“ бяха 
представителите на ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ 
Стралджа. Видяхме не само красиво изпълнение 

на народни танци, не само мажоретки 
и хорово пеене, но и един вдъхновен 
духов оркестър, който вдигна на-
строението със своето изпълнение. 
Истинска изненада беше и дамския 
хор при училището, който на практика 
показа колко силен и здрав може да 
бъде един колектив, колко всеотдайни 
са учителите, които работят, влагайки 
цялото си сърце и давайки чудесен 
пример на учениците си. Концертът 
продължи с танците на групи от 
СУ“П.Яворов“ с ръководители Галина 

Йорданова и Дияна Георгиева. Силен рецитал 
поднесоха децата от ОУ“Хр.Ботев“ Войника.

Концертът завърши, но продължението беше 
в многократните , сърдечни поздравления които 
получиха всички участници в него, към учите-
лите, към организаторите, към всички , онези 
чийто труд остана незабележим, но така необхо-
дим, за да остане днешния празничен ден като 
незабравим. Браво!

Според анализа за изпълнение на бюджета през 2018 г. Община Стралджа е поддър-
жала добро финансово състояние.ОбС одобри Годишния отчет за изпълнението на 

бюджета, представен от кмета на общината. През отчетния период в общинския бюджет 
са постъпили приходи в размер на 11 079 857 лв. което е 87,3% изпълнение на уточнения 
годишен бюджет. В сравнение със същия период на предходната година приходите са с 
16,4% повече. В делегираните от държавата и местните дейности за периода са извършени 
разходи в размер на 11 079 857 лв. За периода чрез общинския бюджет са финансирани 
833 479 лв. капиталови разходи. В сравнение с миналата година реализираните капиталови 
разходи за анализирания период са се увеличили с 9,3 пункта. Общината продължава по-
литиката за ограничаване поемането на задължения до размера на касовите постъпления 
в общинския бюджет и лимитиране на една част от разходите по звена и работни места.
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НА КОЛЕНЕ ПРЕД ПОДВИГА 
НА БОТЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА 
СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ

Със свое писмо до кмета на общината „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, 
Поделение за пътнически превози – Пловдив информира, че от 15 декември 
т.г. влиза в сила ново разписание на влаковете с период на действие до 12 
декември 2020г. „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД има разработен проект 
на разписанията на влаковете за цитирания период и подробна информация 
може да намерите на официалния сайт на дружеството. При възникнали въ-
проси и необходимост от допълнителна информация може да се свържете с 
инж. Веска Костала – експерт, Маркетинг и обслужване в Пътнически център 
Бургас, тел. 0882 05 06 39.

На Втори юни жителите на Стралджа за пореден път 
отдадоха почит и уважение към всички герои на България, 
към Христо Ботев и падналите за свободата на Родината. 
Пред паметниците в парк „Младост“ се събраха деца и 
възрастни, общественици, представители на учебни и 
социални заведения. С мисълта за този, който в името и 
за спасяването на Отечеството написа: „ Аз ще направя 
ръцете си на чукове, кожата си на тъпан, главата си на 
бомба,  пък ще да изляза на  борба  срещу стихиите!“

 „Христо Ботев! Той не е просто част от историята, а  част 

от вечността.  Ботев въплъщава величието на българския 
национален гений, той е истински български символ на 
борбата срещу всякаква несправедливост! Ботевата вяра, 
Ботевата обич към България, неговата саможертва са онези 
ценности, които остават непреходни. Затова и ние пазим 
свята паметта за безсмъртния подвиг на Христо Ботев и 
неговата чета.“ 

Това не бяха само думи от един сценарий, а израз на 
всеобщите чувства във всяко българско сърце в Деня на 
Ботев. Подчерта го в своето слово и Гроздан Иванов, зам.
кмет на общината, който освен, че спомена мнозина от  
героите на България,  изрази признателност и към всички 
паднали за свободата на родния край. 

„Наш дълг е да предадем Ботевите завети на бъдните 
поколения, да им посочим примерите за саможертва и 
горещо родолюбие, да ги научим на  гордост  от едно бо-
гато и героично минало, да им предадем завета да обичат  
Отечество и да работят за  добруването му.“

Нека помним не само героизма на Ботев и неговите 
четници, но и тяхната воля и стремеж за изграждане на 
нова, Свободна България! 

Нека бъдем достойни за тяхната саможертва!
Венци на признателност бяха поднесени от името на 

кмета на общината, на ОбС. Цветя пред паметниците 
оставиха  много граждани.  Точно в 12ч., под воя на си-
рените, стралджанци останаха в минута покой и размисъл 
за героичното минало и нашият дълг да живеем и работим 
така, щото да сме достойни наследници на героите. 

С танците „Добруджанки“ и „Ръченица“ прекрасните танцьорки от  ФА“Въжички“ при 
НЧ“Стралджа 2016“ очароваха жури и публика на Националния фолклорен фестивал 
„Насред мегдана в Арбанаси“. Със своето представяне момичетата с хореограф Каньо 
Канев и председател на читалището  Нели Тончева Кавалджиева внесоха свежа атмосфера 
и настроение в празника, за да спечелят специалната награда на НЧ“Иларион Драгостинов 
1897“ – Арбанаси. „Прекрасна подготовка!“ с тези думи, след изпълнението, Мария 
Градешлиева, директор на НУФИ“Ф.Кутев“ Котел, лично поднесе своите поздравления на 
г-жа Нели Тончева Кавалджиева с пожелания за нови успехи. 

50 ГОДИНИ ГРАД СТРАДЖА 

„ВОДЕХ СЕ ОТ ЧИСТИТЕ ИДЕИ ЗА ДОБРОТО НА ХОРАТА!“
Роден  на  26.07.1959г. в Стралджа. Завършил 

средно образование в Икономически техникум 
–Ямбол, а висше- във ВИНС  „Д.Благоев“ Варна, 
специалност „счетоводна отчетност“.

Работил  последователно в „Тонзос“ Ямбол ,Об 
К на ДКМС Стралджа, ОбК на БКП Стралджа, 
РПК „Единство“ Стралджа.

През  декември 1990 г. оглавява управле-
нието на община Стралджа в т.н. временна 
управа. След това продължава да работи като 
гл.счетоводител в ЗК Стралджа , ръководител 
представителство на ТБ „Балканбанк“ и ТБ 
„ЦКБ“.  В момента е председател на най-го-
лямата земеделска кооперация „Начало 93“ 
Стралджа. Женен, баща на двама синове и  двама 
внуци.

- Г-н Николов, разкажете как се случи да 
поемете ангажимента във временната управа 
на Стралджа?

По решение на Об Комитет на БКП Стралджа 
трябваше да поема временното ръководство на 
Община Стралджа , заедно със заместници от други 
политически партии и временен изпълком, всички 
назначени със заповед на Областния управител 
на област Бургас , към която област бе и община 

Стралджа по това време.
-  Посочете  основните проблеми, които тряб-

ваше да решавате?
Основната задача на временните управи бе да се 

подготви провеждането на  първите демократични 
избори в България за Народно събрание и местна 
власт. Наред с това трябваше да се преодолява де-
фицита на хранителни продукти и горива. Имаше 
купонна система за разпределяне на местните про-
дукти - основно за колбасите и за бензина, но тези 
количества не бяха никак малко.

Това , което се падаше на едно семейство тогава, 
едва ли сега се потребява от същите семейства при 
свободен пазар на тези стоки.

-  Безспорно в зората на демокрация трябваше 
да се въвежда нов стил на управление, трябваше 
да се балансира  успешно с представителите на 
различните партии. Това създаваше ли трудности 
на Вашия екип? Какви действия предприехте за 
развитието на града и общината?

Разбира се ,че имаше трудности. Бяха се „събу-
дили“ много стари партии , а и се създаваха нови. 
Всички те искаха да излязат на политическата сцена 
и да бъдат забелязани. Амбициите им проличаха 
най-вече при назначаването на временните кметове 
на населените места в общината. Все пак в Стралджа 

се познавахме и успяхме да запазим един приличен 
тон на поведение при обсъждането и решаването 
на проблемите.

Общинският бюджет беше твърде оскъден и 
не позволяваше да се предприемат кой знае какви 
действия за развитието на общината. Едва смогвахме 
да осигурим дори средствата за заплатите на бюджет-
ната сфера – учители и администрация. Въпреки това 
не допуснахме в нито една сфера, имаща отношение 
към местната власт, да бъде изоставена и занемарена 
- образование, култура , спорт, читалищна дейност. 

-  Вие оставате в история  на Стралджа като 
най-младия кмет. Предимство ли беше това 
според Вас?

На 31 години не мисля , че е толкова  малка 
възрастта да се поеме такъв ангажимент. Зад гърба 
си човек има казарма , добра подготовка във ВУЗ 
и достатъчно време да натрупа житейски опит. 
За мен тази възраст може би е била предимство , 
защото не носех нищо в себе си от тези времена, за 
които упрекваха някой от лидерите на БКП. Аз бях 
наследил и носех в себе си само чистите идеи за 
доброто на хората. Не изпитвах страх и угризение 
от нищо. Исках само преходът да не доведе към 
по-лошо, макар че  в последствие това се случи 
за съжаление.

Николай Николов, кмет община Стралджа, временна управа м.декември1990 – м.ноември 1991

ПРЕДСТОИ ПРОМЯНА 
В РАЗПИСАНИЕТО НА 

ВЛАКОВЕТЕ

УСПЕШНО СТРАЛДЖАНСКО 
УЧАСТИЕ НА НФФ“НАСРЕД 

МЕГДАНА В АРБАНАСИ“
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На 29 май 2019г.  Местната комисия за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни организира безплатни кинопро-
жекции за децата и жителите на Стралджа. Любителите на киното   
гледаха „Великото пътешествие“ и „Робин Худ“. Прожекциите бяха  
във връзка с отбелязване Деня на детето - Първи юни.

Кратки обяви
Тел. 0897027064 продава 1 дка орехови насаждения, 10-го-

дишни, в землището на Лозенец

Тел. 0897027064 продава 2- стаен апартамент, ІІ етаж,  в кв. 
Ново село, Сливен

Доброволците на БМЧК-Стралджа организираха забавни 
игра по повод Празника на детето в СУ “П.Яворов“-гр.
Стралджа. В игрите участваха деца от четвърти клас, най-
голям интерес предизвика играта „Не се сърди човече“, 
която се проведе на спортната площадка в училището. 
Доброволците нарисуваха и оцветиха игралното поле, а 
децата в отбори по 4 души бяха „пионки“. Разбира се, че 
имаше и победители и всички се забавляваха. За радост 
на доброволците, участниците в забавните игри заявиха 
интерес към младежката структура на БЧК и желание да 
вършат добри дела, като бъдещи доброволци.

МИГ „Стралджа-2016г “ кани желаещите да представят про-
ектни предложения по мярка 2.3.„Осигуряване на достъп до ус-
луги за социално включване и здравеопазване за хора с увреж-
дания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“от 
стратегията за ВОМР на МИГ “Стралджа-2016г” посредством 
процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна 
финансова помощ: BG05M9OP001-2.066- „МИГ- Стралджа-
2016г ”- „Осигуряване на достъп до услуги за социално 
включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 
65 г. в невъзможност за самообслужване“

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:
• . Настоящата процедура цели подобряване качеството на 

живот и достъпа до услуги за социално включване в отго-
вор на комплексните потребности, включително и здравни 
на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 
самообслужване с цел преодоляването на последиците от 
социалното изключване и бедността. 

• Ще се подкрепят съвместни и координирани мерки за 
превенция и предотвратяване на причините, които пораждат 
бедност и социално изключване.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира 

с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез 
приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна 
ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване“ на ОП РЧР и обхваща следните инвестиционни 
приоритети и специфични цели (СЦ): Инвестиционен при-
оритет № 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на 
достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително 
здравни и социални услуги от общ интерес“ , Специфична 
цел 1 „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора 
над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за 
социално включване и здравеопазване“.на ОП РЧР. 

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ 
„Стралджа-2016г “, която обхваща изцяло територията на 
община Стралджа, включваща следните населени места: 
с.Александрово, с.Атолово, с.Богорово, с.Воденичане, 
с.Войника, с.Джинот, с.Зимница, с.Иречеково, с.Каменец, 
с.Леярово, с.Лозенец, с.Люлин, с.Маленово, с.Недялско, 
с.Палаузово, с.Поляна, с.Правдино, с.Първенец, с.Саранско, 
гр.Стралджа, с.Тамарино, с.Чарда.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани 
междусекторни услуги в общността или в домашна среда за 
възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 г. 
в невъзможност за самообслужване) и за хора с увреждания;

2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на 
здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към хора с 
увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване 
и възрастни в риск ;

3. Местни социални дейности за социално включване
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван 

на следните интернет адреси: https://umis2020.government.bg
и интернет страницата на МИГ: http://www.mig-straldzha.com
Краен срок за представяне на предложенията: 28.06.2019 

г. 17:00ч  

Проектните предложения по настоящата процедура за 
подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по елек-
тронен път като се използва Информационната система за 
управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 
(ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

120 Г. НАВЪРШИ ЧИТАЛИЩЕТО В С.НЕДЯЛСКО
В празничен и незабравим ден превър-

наха жителите на с.Недялско отбелязва-
нето на 120-та годишнина от създаването 
на местното читалище, което съвпадна и 
с традиционния селски събор.

Домакини и гости изслушаха с вни-
мание Дора Йорданова, кмет на селото, 
която припомни  историята на културния 
храм. През 1899г. по инициатива на Янко 
Забунов, учител в селото заедно с група 
младежи слагат началото на читалище 
„Орало“. Една година по-късно то е 
преименувано на читалище „Съзнание“. 
Освен пазители и разпространители  на 
традициите,  читалищните дейци разви-
ват богата просветителска и културна 
дейност през годините.  Още през 20-те 
години на миналия век в Недялско се 

радват на театрална дейност, изнесени са 
пиесите „Хъшове“, „Боряна“, „Бойка“ и 
др., които са представени и в съседните 
села Люлин, Първенец, Маленово, Сан 
Стефанов и др. До днес с добро се спо-
менава дейността на битовия хор, както и 
създадения малко по-късно женски хор с 
участието на 40 жени, завоювали златен 
медал на фолклорния събор в Елхово. 

Читалището на Недялско остава  един-
ственото събирателно място за любите-
лите на книги, за разпространението на 
култура и просвета, за организацията на 
празници и чествания. 

Празникът беше почетен с музикално-
танцова програма, която зарадва всички 
почитатели на народното песенно и 
танцово изкуство.

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ДОБРОТО ПЕЧЕЛИ 
НОВИ ПРИЯТЕЛИ

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

БЕЗПЛАТНИ 
КИНОПРОЖЕКЦИИ 

В СТРАЛДЖА
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ПО СТЪПКИТЕ НА БОТЕВ
Ученици и учители от ОУ“Св.Св.Кирил 

и Методий“ Стралджа взеха участие в 73-я 
поред  Национален туристически поход от 
Козлодуй до Околчица „По стъпките на 
Ботев“. Те бяха сред хилядите родолюбци  
тръгнали по тежкия маршрут с идеята да 
се заредят с онова неугасващо чувство на 
интерес към богатата и героична история 
на Родината, на почит и признателност към 
саможертвата на героите в името на свободата 

на България.  Участието на стралджанци в 
този поход става десетилетия след друг та-
къв преход. Идеята  дават от ръководството 
на ТД“Кале“, ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ 
Стралджа я подкрепя и заедно осъществяват 
подготовката. 12-те деца от 5, 6 и 7 клас  са 
много добре екипирани. С мотивацията да 
издържат , да се представят като силни  и 
способни  да преодоляват трудности  те 
наистина с достойнство , безотказно пре-

минават по стъпките на Ботев със знамена и 
скандирания „Ботев“, „България“. Само във 
втория ден участниците са извървели 43 км! 
„Въпреки трудностите всички бяхме много 
доволни от себе си, учениците признаваха, че 
за тях това е неизразимо преживяване, че се 
чувстват горди и се връщат различни в родния 
град.“, разказва Нели Едрева, директор на 
училището. Споменът, който този поход ще 
остави във всеки един от тях  е незалечим от 

съзнанието. Сега те не само научиха добре 
урока по история, но Христо Ботев за тях 
е личност, герой, който задължително се 
почита и уважава. 

 Като заслужена награда след похода ръко-
водството на училището  подарява на децата 
посещение в пещерата „Леденика“, където ги 
очаква и светлинно шоу. Незабравими момен-
ти! Спомени, към които ще се връщат много 
често – с възхищение, с радост, с гордост.

В ПЕРУЩИЦА – ГНЕЗДО НА ГЕРОИ В ИРЕЧЕКОВО – 
РЕМОНТИ В ПЪЛНА СИЛАСред северните склонове на Върховръшкия рид 

е разположена община Перущица с единственото 
си населено място гр. Перущица. В студеното утро 
на четвъртъка - 9 май пътувахме до Пловдив и в 
прекрасния слънчев обяд се озовахме с автобус в 
Перущица. Потънал в зеленина, като че се е слял 
с подножието на планината градът празнично 
ни посрещна. Разгледахме забележителностите, 
църквата "Св. Арахангел Михаил", където потре-
саваща история разказва, че около 600 души са 
се събрали след 7 дневна съпротива срещу 5500 
башибозук и редовна турска армия с тежки оръ-
дия. След зверско клане и изпепеляване на града 
са останали около 150 старци и деца. Знаехме за 
трагичната саможертва на Кочо Честименски, но 
научихме и за още 25 перущенци, които са го пос-
ледвали. Традиционният дъжд почти не се състоя, 
само освежи въздуха. Излетя балон от площада с 
наш приятел от пенсионерския клуб. Без малко 
да завърши трагично, но към 23:00 ч, той отново 
беше сред нас. Посетихме гр.Перущица по пока-
на на пенсионерски клуб "Родолюбие". Още със 
стъпването на тяхна земя усетихме вниманието, с 
което ни обградиха нашите приятели пенсионери, 
непрекъснато се движеха с нас, настаниха ни в 
чудесен хотел - туристическа спалня. На два пъти 
официално прозвуча името на град Стралджа- при 
откриване на тържествата в Перущица и при под-
насяне на цветя на паметника на Петър Бонев. На 
следващият ден разгледахме храм "Св. Атанасий" и 
къщата, където е живял Христо Г. Данов. Дружбата, 
която възникна между двата клуба ни накара да 
се чувстваме щастливи, забравихме за всякакви 
оплаквания от болежки. Бяхме поканени на катми 
в двора на една от пенсионерките и задушевен 
разговор. Трудно се разделихме на автобусната 

спирка с надеждата за скорошна среща, която ще 
бъде в края на този месец. Очакваме ви, приятели!

Атанас Балъкчиев

Сложено е началото на  ремонтните дейности по ІV-класен об-
щински път Иречеково- разклон Палаузово. В момента  се почистват 
канавките и храстите по отсечката, налице е и техниката, която ще 
извършва строителната работа. Жителите на селото са в очакване 
и за ремонтиране  тръбопровода на „Попова чешма“,следствие от 
подпушване на стария водопровод. В Иречеково на дневен ред е  
подмяната на 600 м. водопроводна мрежа, финансиран от бюджета 
на общината, който ще реши дългогодишни проблеми с водоснаб-
дяването на местните жители. По настояване на кмета ще бъдат 
монтирани кранове за евентуално спиране на водозахранването 
при възникване на аварии.

Първо място за автентичен фолклор завоюваха заслужено на 
НФФ“Насред мегдана в Арбанаси“ жените от фолклорната група при 
читалище – Палаузово. Изпълнили атрактивно и артистично своя 
народен обичай, особено интересни  със  старите народни носии, 
с  хурките и умелото въртене на вретената, с песните самодейците 
от стралджанското село истински се радват на плакета и паричната 
награда. 

И ПАЛАУЗОВО С НАГРАДА 
ОТ АРБАНАСИ
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ТОЛКОВА МНОГО УСМИВКИ, БАЛОНЧЕТА И БОНБОНЧЕТА!
Има ли деца, има и настроение, ус-

мивки, радост, има надежда, щастливи 
разговори, незабравими спомени, има 
и вяра, че утрешния ден на Стралджа, 
на България е в топлата ръка на детето 
до теб, в желанието му за сладолед, 
за шоколад, за плюшена играчка… А 
всяка сбъдната мечта вече е истинско 
детско щастие! На Първи юни децата 
на града празнуваха от сърце. По пока-
на на общината специалния гост беше 
аниматора Женя Петрова, която не само 
успя да привлече вниманието на мал-
ките и на големите, тя увлече в игрите 
майките и татковците, дядовците и 
бабите. И настана такъв купон! Имаше 
бонбони за всички, имаше шоколади, 
имаше балони, имаше танци, игри и 
забавления…Първи юни! Ах, този 
прекрасен и незабравим ден!

Шестият областен кръг на фестивала „Пусть 
всегда будет солнце" се проведе в Ямбол в 
салона на Държавен куклен театър на 19 май 
2019 г. Участваха общо 148 деца и ученици 

от общините Ямбол, Елхово и Стралджа. 
За втора поредна година учениците на СУ 
„П. К. Яворов“ печелят призови места на 
областния кръг.

I място мажоретен състав с танц „Россия“ 
VIII- X кл.

I място танцова група с танц „Харошие 
настроение“ I- IV кл.

III място песен „Катюша“ I – IV кл
III място песен „Ветер с моря дул“ V - VII кл
Националният фестивал за поезия, песен и 

танц „Пусть всегда будет солнце 2019“ се орга-
низира от Национално движение „Русофили“ 
с финансовата подкрепа на Фонд „Русский 
мир” и със съдействието на Министерство 
на образованието и науката, Синдикат на 
българските учители, Национален Дворец на 
децата и Община Казанлък.

Фестивалът има конкурсен характер. 
Тричленно жури оценява участниците съот-
ветно по жанрове в различните възрастови 
групи. Отличените на първо място продължа-
ват участието си на зонален етап, който тази 
година ще бъде на 8 юни в гр. Стара Загора. Най 
–добрите изпълнители на руска песен, поезия 
и танц от цяла България ще бъдат поканени да 
участват в програмата на Националния събор 
на Движение „Русофили“, който ще се проведе 
край язовир „Копринка“, община Казанлък 
в началото на месец септември тази година.

На 14 май 2019 година в прекрасна ат-
мосфера, изпълнена с любов към руската 
култура в СУ „П.К.Яворов“ гр. Стралджа 
се проведе среща „На чаша руски чай и 
българска баница“. Учениците от V-VIII 

клас разказаха за традициите и обичаите 
в Русия. 

За празничното настроение се погрижиха 
Анелия, Анита и Доника, които стоплиха 
сърцата на публиката с прекрасните си пес-

ни. Гости на мероприятието бяха г-жа Анна 
Димова – бивш преподавател по руски език 
в училище, учители, родители и ученици.

Всички си отидоха развълнувани, доко-
снати до българската и руската душевност.

 Истинска творческа атмосфера съз-
дадоха самодейците от Джинот, които 
участваха в подготовката на ТВ филм за 
предаването „Затупале тъпане“ с автор 
и водещ народната певица, лауреат на 
Конкурса-надпяване „С песните на 
Вълкана Стоянова“ , ценител на бога-
тия местен фолклор и добър приятел 
на Стралджа Радостина Йовкова. В 
изданието, което ще влезе в програ-
мата за м.юли, зрителите ще могат да 
видят един от характерните за този 
край обичаи „Еньова буля“. Ще научат 
интересни подробности за историята 
на селото, ще чуят изпълнения на стари 
народни местни песни. Разбира се, 
има и още изненади, които неуморния 
снимачен екип засега запазва в тайна.

  Интересното е , че читалището в 
Джинот успя истински да изненада 
гостите, да покаже ,че съхранява, 
поддържа и разпространява всичко 
наследено от дедите. Не само това, 
привлича в своята дейност и децата 
на селото, които с радост участват във 
всеки празник.

В ДЖИНОТ ПОДГОТВЯТ ФИЛМ ЗА „ЗАТУПАЛЕ 
ТЪПАНЕ“

„ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ 

СОЛНЦЕ" 2019

„На чаша руски чай и българска баница“
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В горещия майски ден ученици от всички 
училища на община  Стралджа се включиха в 
миниспартакиадата, организирана от общината. 
Всеки от участниците, в изпълнение призива на 

кмета  Атанас Киров за доказване на нови спортни 
таланти  , се включи в надпреварата с надеждата 

да бъде сред най-добрите.
В ранния предиобед  на стадиона в Стралджа 

спортното събитие откри Йовчо Христов, об-
щински съветник. Веднага след това бе даден 
старт на състезанията  по футбол, лека атлетика 
и народна топка. 

Под прецизното наблюдение на съдиите  още 
при леката атлетика стана ясно, че надпревара-
та ще е ожесточена. При гладко бягане на 200 
м. момичета , ІV-V клас,  най-добър резултат 
постигна Митка Радева от ОУ-Стралджа,  след-
вана от Златка Димитрова от Зимница и Веска 
Юриева, също от Зимница. При по-големите , 
VІ-VІІ клас, най бърза се оказа  Катя Мариянова 
от ОУ -Стралджа, второто и трето място си поде-
лиха Петранка Златкова от Зимница  и Мариела 
Асенова ,също от Зимница. Момчетата трябваше 
да покажат много повече сила и издръжливост. 
При гладко бягане, 400 м., ІV-V клас,  медала 
си заслужи  Мойсей Миленов от ОУ-Стралджа, 

второ и трето място заеха Неделчо Стефанов от 
СУ“П.Яворов“ и Валентин Йорданов от същото 
училище. В групата VІ-VІІ клас овациите обра 
Димитър Мариев от ОУ-Стралджа, след него 
финишираха Давид Тодоров от СУ“П.Яворов“  
и Емил Атанасов от Зимница.

При народната топка най-добре се представи 
отборът на СУ"П.Яворов", VІ-VІІ клас . Второто 
място остана за отборът на ОУ –Войника На 
трето място се класираха представителите на 
СУ“П.Яворов“, ІV-V клас. Титлата „най-добра 
състезателка „ спечели заслужено  Марияна 
Стойкова от Войника. С очакван интерес бяха 
посрещнати срещите по футбол. , където на 
терена се разгоряха истински спортни страсти. 
Неизбежно, обаче, на най-високата стълбица се 
изкачва един отбор и сега това беше отборът на 
СУ“П.Яворов“ .Не по-малко упоритост и воля за 
победа показаха момчетата от ОУ“Св.Св.Кирил и 
Методий“Стралджа и  едноименното училище от 

Зимница, които заеха второ и трето място. Като 
най-добър вратар се представи Николай Гергинов 
от Войника, награда за най-добър защитник 
получи Иван Неделчев от Зимница, овациите за 
най-добър футболист бяха за Симеон Иванов от 
ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа,, а щаст-
ливият голмайстор се оказа Даниел Пламенов от 
СУ“П.Яворов“ Стралджа.

Връчвайки наградите г-н Йовчо Христов  

поздрави победителите и всички участници в 
спартакиадата с пожелание да обичат спорта, да 
тренират , за да са здрави , силни и да изграждат 
качества на упорити, дисциплинирани и волеви 
личности. 

За децата на Тамарино през лятото 
е интересно и забавно. Защото всички 
те са участници в разнообразните 
инициативи на Сдружение „Деца на 
природата“. Заниманията в лятната 

академия, под вещото ръководство на  
Мария Жечкова и Мона Кирязова, се  
провеждат в предоставената им база 
на  НЧ „Светлина-1932“,  в местния 
парк, в близката гора. „Фермата на Деа“ 

привлича като магнит вниманието на 
малчуганите от 6 до 10 г.  Децата се за-
нимават с музика, готварство и хранене, 
грижа за природата и др .  

Изборът на с.Тамарино не е случа-
ен. „Селото е китно, хората са добри 
и работливи, природата е чиста и 
привлекателна, въздухът е чист…“, 
обяснява Мария, която е с родови корени 
от Стралджа. 

„С това начинание целим чрез децата  
да популяризираме живота на село, на 
чист въздух, извън града, да насърчим 
любопитството им към здравословната 
храна и активния начин на живот, както 
и чрез интерактивни игри да научават по 
естествен начин нови и полезни за тях 
неща.“, допълва младото момиче. Както 
за нея, така и за приятелите й, еколо-
гичният начин на живот е най-ценното, 
което човек може да постигне в името 
на физическото си и психическо здраве.  
Активистите от Сдружението „Деца на 
природата“, ангажирали се да работят с 
малките от Тамарино , са учител, психо-
лог, еколог, музикант. Методите, които 
използват са Валдорфска педагогика, 
Монтесори педагогика, Естествено 
учене, Сугестопедия, ненасилствена 
комуникация (ННК), позитивна пси-
хология и др.

Родителите приветстват полезните 
занимания, а от кметството допълват, че 
новите инициативи не само обогатяват 
живота на село, но привличат и други 
хора, приятели на природата.

На Първи юни забавленията се 
обогатили с рисунки, игри и закачки , 
а гостуването в читалището бе съпро-
водено с подаръци от  Нела Илиева, 
кмет на Тамарино

СПОМЕНИ ЗА  ФУТБОЛА В СТРАЛДЖА 
 Д-р Трифон Стоянов

 Ще ми се да споделя спомени за футболния отбор на Стралджа 
по онова време / 50-те години на миналия век/. Самият аз се 
учудвам, че съм запомнил някой неща, без да си поставям такава цел 
и дори без да съм отявлен запалянко. Просто ми е било интересно 
и играта на отбора ми е доставяла удоволствие.

 Като вратар помня Наско Шомов (Шомата). Мисля, че беше 
още ученик в последните класове.  Като фигура и начин на 
игра бих  го оприличил на сегашния вратар на Лудогорец –  Вл. 
Стоянов. Същата  черна брада и мургав цвят на лицето. Не беше 
висок. Излъчваше усещане за сила,  подобно на малко мече. Беше 
атрактивен.  След уловена трудна топка, Наско демонстрираше 
задоволството си! 

     Имаше и една друга  атрактивна личност в отбора, за чието 
име не съм сигурен.  Той беше високо момче, при което сякаш  
високият ръст му създаваше повече  неудобство, отколкото 

предимство. Имаше дълги крака и по игрището тичаше с едри 
крачки.  Запомнил съм го с един превъзходен гол! Със задна 
ножица! Противниковият вратар остана неподвижен, сразен 
от изненадата! Само погледна жално към топката, укротена от 
мрежата… За името му не бих спорил.  Все пак от тогава са минали 
60 години. Но, който и да е той,  благодаря му за доставената 
радост от красивия гол! 

Известни играчи от това време бяха  Камъша и Вичката. Струва 
ми се, че играеха като полузащитници. Имаше един футболист, 
мисля, че и той беше още ученик, когото наричаха Мръчката. 
Предполагам, че е произхождал от фамилията Мрачови.  Може би 
Данчо Мрачов. Ако не ме лъже паметта, след години се видяхме 
в хирургическото отделение на Сливенската военна болница. Аз 
бях  лекар, а той вече се занимаваше с нещо друго, различно от 
футбола, по понятни причини. Приятно ни беше да си припомним  
стеничните футболни емоции. 

 Тогава, както и сега, футболистите събираха емоциите на 

младите хора.  Помня, че имаше и по-възрастни запалянковци. 
Един от тях беше бай Стойчо Ченгелиев. Ако не ме лъже паметта 
беше елтехник. Едър човек! Виждал съм го винаги да се движи 
с колело.  Друг силно запален почитател на футбола беше Иван 
Арнаутина. Страстен запалянко! По онова време  той беше  може 
би около 40 годишен.  Познавам го от вършачките, където аз 
работех лятно време като писар, а той  извозваше с каруцата си 
събрания уем до държавните складове.  Беше едър мъж, с изразени 
мъжки черти, излъчваше сила в натурален вид (без любезности, 
хитрости, пози, сантименти и лигавене.). Беше икономичен на 
думи.  Същият този силен човек беше подвластен на страстта си 
към футбола. В часовете, когато по радиото предаваха футболен 
мач, той заставаше до стълба под високоговорителя - близо до жп 
прелеза за Воденичане, недалеч от хотел „Селски”. Там идваха  и 
другите запалянковци. Прави,  в продължение на 90 минути, те 
изслушваха целия мач и после започваха коментари. Нищо по-
различно от сега… Само медията е различна. Емоциите са същите!  

ДА СЕ КАЛЯВАМЕ, ДА СПОРТУВАМЕ – ЗА ЗДРАВЕ И ЗА УДОВОЛСТВИЕ

ДЕЦА НА ПРИРОДАТА

Миниспартакиада 2019 - Стралджа

В Тамарино
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НА ПРАГА НА ЖИВОТА - СМЕЛО НАПРЕД 
Абитуриенти випуск 2019 СУ"П.Яворов" Стралджа 


