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За втора поредна година  общи-
на Стралджа осигурява  охрана 
за земеделската продукция на 
зимничани.  Тя се осъществява от  
наети местни хора, които  работят 
към Общинското звено за охрана  
съвместно с представителите на 
РУ – Стралджа.

Идеята на общинското ръ-
ководство е да се осигури спо-
койно прибиране на богатата 
селскостопанска продукция в 
най-голямото село на общината. 
Зелените патрули от звеното за 
охрана към община Стралджа,  
на които общината осигурява  
и високопроходим автомобил,  
дежурят  денонощно  и не до-
пускат  посегателства върху  
готовата  продукция в землището 
на  Зимница и на околните села. 
„Трудът, който полага един земе-
делски производител, заслужава 
уважение. Няма да допуснем  тези 
хора да бъдат огорчени. Всяко по-
сегателство ще бъде наказано!“, 
категорични са представителите 
на общинската охрана.

Обходите ще продължат до 
средата на октомври когато  

земеделските производители  
приключват с прибирането  на 
последните плодове и зеленчуци. 
Много сериозен ще бъде контро-
лът по опазване на продукцията 
и в  лозови масиви където  на-
блюдението ще продължи  до 
окончателното  приключване на 
гроздобера. 

Общинското звено за охрана 
е създадено преди три години с 
цел  предотвратяване кражбите 
на държавно, общинско и частно 
имущество, както и на селскосто-
панска продукция от полето. То 
работи в тясна връзка с Районното 
управление на полицията в 
Стралджа. „За всички вече е ясно, 
че има осезаем ефект от работата 
на звеното. На полето  е далеч по-
спокойно, няма го  безразборното 
движение на ромски каруци, няма 
тревога сред земеделските про-
изводители. Отчита се сериозен 
спад  на регистрираните кражби.“, 
пояснява Гроздан Иванов, зам.
кмет на общината, който уверява, 
че тези охранителни действия на 
общинското ръководство ще про-
дължат и през следващата година. 

След една дълга пауза на „нищоправене“ ,/ от 
началото на 80-те години до  2016 г./, в Зимница 
най-сетне започват да се случват добри и полезни 
за местните хора неща. Със средства от общин-
ския бюджет, по договор за текущи ремонти,  
са асфалтирани  две от  улиците, които бяха в 
крайно лошо състояние и за които  имаше много 
коментари – ул. „Плиска“ и  ул.“Гео Милев“.  
И двете достатъчно необходими, натоварени, 
улици, които до този момент отдавна трябваше 
да бъдат възстановени и ремонтирани. Селото 
е оживено, всеки ден в него има движение на 
местни активни земеделски производители, има 
посещения и от не малко външни хора – било 

с контакти по земеделието, било за покупко-
продажби или на прегледи в  кабинета на д-р 
Вълова. „Срамно и недостойно е в съвременните 
условия да живеем като в средновековието, да 
върви по улици с безброй дупки, да трошим ко-
лите си!“, споделя кмета Милен Стамов, който 
днес поднася благодарности от името на цялото 
село към общинското ръководство и лично към 
кмета  Атанас Киров за проявеното разбиране и 
решаване на проблема с увереността, че много 
скоро всичко това ще има своето продължение. 
Предстои асфалтирането и на други възлови ули-
ци  в Зимница, една от които е ул.“Цар Борис“/
старото шосе за Ямбол/.

С повече от 34 км   ще се измерва реконструкцията  и 
рехабилитацията на водопроводна мрежа в Зимница , 
която ще се осъществява по  проект финансиран от ПРСР.  
Проектът ще осигури и обновлението на 37 390 кв. м. 
улична мрежа в селото. Договорът  на община Стралджа  
за безвъзмездна финансова помощ  осигурява    7 036 224 
лв. за възстановяване на ВиК мрежата и обновление на 
улиците  в най-голямото село,  в което  живеят   над 1700 

души. Дълго чаканата промяна най-сетне  ще стане  факт 
и ще бъде поредното коректно изпълнено предизборно 
обещание на коалиция „Промяна“ ,  лично на кмета  на 
общината Атанас Киров и кмета на селото Милен Стамов. 

Според очакванията проектът   ще намали драстично 
загубите от питейна вода,  ще  се прекратят постоянните 
аварии, които тормозеха години наред местните жители. 
Най-радостното според  тях е и това, че  напълно ще се 

преасфалтират  10 улици в селото, които бяха в крайно 
лошо състояние от години , необяснимо пренебрегвани 
от предишните  ръководства на общината.

НОВА ВИК МРЕЖА И 10 НОВИ УЛИЦИ В ЗИМНИЦА

/ПОВЕЧЕ ПО ТЕМАТА ЧЕТЕТЕ В  ИНТЕРВЮТО НА 
КМЕТА АТАНАС КИРОВ НА СТР.2 И НА КМЕТА НА 

ЗИМНИЦА МИЛЕН СТАМОВ НА СТР. 3/

ОХРАНА НА 
ЗЕМЕДЕЛСКАТА 
ПРОДУКЦИЯ В 

ЗИМНИЦА

ВСЕ ПО-ДОБРИ ВРЕМЕНА ЗА ЗИМНИЦА 
По европроект 

Атанас Киров, кмет на община Стралджа:

ГРИЖАТА ЗА 
ЗИМНИЦА Е В 

ДНЕВНИЯ РЕД НА 
ОБЩИНСКОТО 

РЪКОВОДСТВО
ПОВЕЧЕ НА СТРАНИЦА 2

Началото е сложено

ДВЕ УЛИЦИ ВЕЧЕ СА АСФАЛТИРАНИ
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- Г-н Киров, напоследък зимничани 
имат повод за радост. Да приемаме ли, 
че ли най-сетне дойде ред за сбъдване 
на мечтите и в най-голямото село на 

общината?
- Може и така да се каже. За всички е 

ясно, че години наред село Зимница ви-
димо е пренебрегвано по отношение под-
държане на инфраструктурата, грижа за 
обществените сгради, помощ  и внимание 
към  земеделските производители, които 
тук са твърде много и произвеждат  не 
малко продукция за пазара. Не напразно 
коалиция „Промяна“ включи в предиз-
борната си програма  редица обещания 
свързани с това село. Доволен съм, че 
имаме сключен договор по изпълнение 
на един мащабен проект по ПРСР за  
ремонт на ВиК мрежата. Строително-
монтажните дейности са пред старт, а 
изпълнението на проекта е в рамките 
на 36 месеца. Осъществихме ремонт на 
детската градина, поправен е покривът 
на кметството, приятен облик на селото 
създават зелените площи пред читалище-
то. Тази година извършихме обновление 
на няколко улици, чакълирани са  близо 
десетина други, а има и още планирани. 
Надявам се зимничани да оценяват и 

подновяването на ул.осветление.  Вече 
втора година осъществяваме  охрана 
на земеделската продукция в района на 
Зимница. Предприетите  сериозни мерки   
дават резултат и най-сетне  хората на 
селскостопанския труд могат спокойно 
да прибират  плодовете и зеленчуците. 

- Вероятно това не е всичко пред-
видено в плановете Ви за Зимница?

- Разбира се. Грижата за Зимница е в 
дневния ред на общинското ръководство. 
На последното си заседание общинските 
съветници с почти пълно мнозинство  
одобриха предложението ми за актуали-
зация на бюджета в която влизат и 200 
хил. лв. за ремонт на ул.“Цар Борис“ / 
старото шосе за Ямбол/. Включили сме 
в новия прием на документи  за проекти 
обновление на площада в Зимница на 
стойност над 100 хил. лв. Ще продължим  
работата и по ремонта на кметството. 
Предвидени са и други промени така 
, че най-голямото село на общината 
да придобие видът , който заслужава. 
Още повече, че есента селото подготвя 

своя пореден празник с отбелязване на 
конкретни чествания, с посрещане на 
гости. Ще помогнем зимничани да имат 
самочувствието , да се гордеят, че живеят 
в това село. Ако трябва да бъда още по-
точен ще кажа, че предстоят ремонти на 
още улици в селото,  ще продължим с 
грижата за възрастните и самотните чрез 
услугата Домашен социален патронаж 
, ще  търсим начини за привличане на 
инвеститори в този район, който има 
условия за развитие на малък и среден 
бизнес.  Като кмет на общината считам, 
че сме задължени и на младите хора  в 
Зимница. Ще подпомогнем  обогатяване 
и на спортната дейност, ще активираме  
създаването на нови работни места. 
Вече даваме шанс на млади хора, които 
повишават образованието си, да наби-
рат опит в общината, с надеждата  след 
завършване на образованието  да се 
върнат в родния край, да се реализи-
рат, да се утвърждават.  Ще се радваме 
ако зимничански деца се възползват от 
предложенията за общинска стипендия.

Иванела ЙОРДАНОВА
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 
работа, така и от благоразположе-

нието и учтивостта на колектива, с 
когото съвместно работи. Мнението 
на стажантите 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 използ-
ват  опита на утвърдени специалисти 
в различните области. Съответно 
общината  ще може да се възползва 
от   иновативната компетентност на 
младото поколение. 

Иванела Йорданова е родена в 
Зимница. Учи в Пловдивски универ-
ситет, специалност „Българска 
филология“, има завършен 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!

УС на Сдружение с нестопанска цел за извършване на обще-
ственополезна дейност „Единни за промяна“ гр.Стралджа свиква 
Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе 
на 20.08.2018г. от 18,00ч. в гр.Стралджа, общ.Стралджа обл.Ямбол, 
ул.Хемус №1 при следния

ДНЕВЕН  РЕД:
1. Освобождаване на УС на Сдружение с нестопанска цел за 

извършване на общественополезна дейност „Единни за промяна“ 
гр.Стралджа.

2. Избор на нов УС на Сдружение с нестопанска цел за из-
вършване на общественополезна дейност „Единни за промяна“ 
гр.Стралджа

3. Избор на председател на УС на Сдружение с нестопанска цел 
за извършване на общественополезна дейност „Единни за промяна“ 
гр.Стралджа

4. Избор на нов представител от Сдружението с нестопанска 
цел за извършване на общественополезна дейност „Единни за про-
мяна“ гр.Стралджа в Сдружението в СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“

5. Разни
Управителен съвет

ПОКАНА

Атанас Киров, кмет на община Стралджа:

Внимание и грижа за младите хора 

ГРИЖАТА ЗА ЗИМНИЦА Е В ДНЕВНИЯ РЕД НА 
ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

в."Стралджански вести" 
- гр. Стралджа
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За провеждане на Общо събрание на Сдружение с нестопанска 
цел за извършване на общественополезна дейност „Единни за 

промяна“ гр. Стралджа, общ.Стралджа обл. Ямбол

За един кратък период общинската охрана в Стралджа и Зимница 
състави над 10 акта  за нарушение на Наредба № 1 за опазване на об-
ществения 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 ръководство е стартовите глоби  да са от 500 лв. , при 
повторно нарушение цената се вдига на 1000 лв. От там уверяват, че 
всеки, който си позволява 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 пропи-
щели 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 изискванията по Наредба № 1 за последните три 
години този вид нарушения драстично са намалели.   

Няма прошка за нарушителите на реда

СОЛЕНИ ГЛОБИ ЗА ВИСОКИ 
ДЕЦИБЕЛИОБЩИНА СТРАЛДЖА ГОСТОПРИЕМНА 

ЗА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ
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Г-жо Пейчева, ля-
тото е в разгара си. 
Как „върви „ чита-
лищната дейност в 
Зимница?

- Ние, читалищните 
дейци, не се влияем 
много от сезоните. 
Когато има възмож-
ност за изяви просто 
се подготвяме стара-
телно и тръгваме с 
убедеността, че отново 
ще бъдем победители. 
Имаме самочувствието 
на такива защото чита-

лището разполага с един доказал се  фолклорен ансамбъл 
„Златен клас“ в който участват опитни танцьори, певици 
и инструменталисти. Аз съм дълбоко благодарна на всеки 
от тях както и на талантливия хореограф Атанас Рекалов,  
защото с всяка следваща година представят все по - добро 
майсторство и защото  успяват да съчетават семейни и 
трудови задължения с безкористно , безвъзмездно и много 
активно участие в читалищната дейност.

-А що се отнася до конкретните изяви?
- Е, за това мога да говоря дълго. Всъщност последното 

ни представяне на Националния танцов фестивал „Танцът 
на българина“ в Калипетрово е показателно. Отново бяхме 
„на върха“, както се казва. Показахме на сцената нашата 
специална програма с „Тракийска сватба“ и „Тракийска 
сюита“, в която има разнообразие на български народни 
песни , танци, обичаи, заразихме с усмивки и възторг 
всички присъстващи, събудихме родолюбие, спечелихме 
приятели, получихме нови покани за гостуване на раз-
лични фолклорни прояви. Щастливи и горди сме не само 
от оценката на журито, а и от бурните аплодисменти на 
публиката в препълнената зала. Това да виждаш сълзи от 
радост в очите на хората , да те прегръщат и да благодарят 

горещо за видяното, да ти благодарят от сърце за това, 
което правим на сцената, е най-голямата награда за нас, 
самодейците. Това ни дава сили да продължаваме напред. 
Горди сме от Специалната награда – най-големия приз във 
фестивала, , която получихме!

- Разкажете за спечелените отличия тази година
- Приятно ми е , че по тази тема можем дълго да разго-

варяме. Но на този етап ми се иска проста да  съобщя, че 
гледаме напред с вяра и оптимизъм. Наблягаме много на 
интереса към богатия местен фолклор, обогатяваме про-
грамите си с тракийски танци, които са в сърцето ни и са 
част от самите нас. На есен ни предстоят чествания, така 
че подготовката е в ход. Надявам се тогава да направим и 
сериозната равносметка от постигнатото. Използвам случая 
да благодаря на  секретаря Антоанета Атанасова, която е 
в основата на подготовката. 

- „Златен клас“ се оказва „златната ябълка“ на 
Зимница, така ли е?

- Уместно! Да. Това е един великолепен ансамбъл, 
който ни изпълва с гордост. През последните няколко 
години успяхме да създадем една реална приемственост. 
Периодично правим попълнения с ученици и деца от селото, 
приобщаваме ги към фолклора, насърчаваме талантливите. 
Поддържаме една много добра кукерска група, която се 
изявява с атрактивен обичай и богати костюми. Традиция е 
лазаруването, организацията на празници като Великден и 
Коледа. По Димитровден винаги организираме един богат 
концерт за жителите на селото в който вземат участие не 
само нашите състави , но и гости. Даваме предимство и 
на таланти, свързани със Зимница, което се приема много 
добре от хората.  Наша е грижата за зимничанския ет-
нографски музей, който е един от най-богатите в района. 
Неотменима част от читалищната дейност е и библиотеката, 
която развива богата и разнообразна дейност, привлича по 
свой начин млади читатели. Обособената компютърна зала 
също има своите посетители и те са на различна възраст.

- Как разширявате и обогатявате дейността на чита-
лището в новите условия , освен с компютри и интернет?

- Е, ние не сме от хората, които робуват само на тра-
диционната читалищна дейност. Да, пазим традициите, 
обогатяваме ги, но въвеждаме и новости. Така тази година 
по Великден станахме инициатори на благотворителен 
концерт за набиране средства за ремонт на храма „Св.
Димитър“ Щастливи сме ,че цялото село откликна на повика 
за помощ, включиха се и не малко хора от други населени 
места. Събраната сума е около 700 лв., а за Зимница това 
никак не е малко. Много сериозно внимание обръщаме на 
децата. В началото на лятото им организирахме един чуден 
празник, който ще запомнят. Посещаваме всички по-инте-
ресни прояви на местното училище, осигуряваме подаръци 
за първокласниците и изявени ученици. Работим активно 
и с детската градина. Наши партньори са и от дамската 
организация „Вяра, надежда, любов“.Това е съвместна 
добра работа която дава своите плодове.

- А какви са бъдещите ви планове? Ще има ли с какво 
да изненадате зимничани?

- Смея да кажа, че на идеи сме неизчерпаеми. Лятото 
осигурява  достатъчно време  за почивка, но и за подготовка 
за новия творчески  сезон. Както вече казах подготовката 
за Димитровден  е в ход, а заедно с нея и честванията 
които предстоят . Ще има концерт, ще има изненади, ще 
има емоции. Зимничани го можем и ще се постараем да 
го докажем!

- Пожелавам успех! Благодаря за това интервю.

Читалището в Зимница в подготовка за нови празници

„МЕСТНИЯТ ФОЛКЛОР Е ИЗВОР НА ИДЕИ!“ 

- Г-н Стамов, явно  не свързвате лятото с почивка, 
а с работа. Налага ли се това?

- На всеки му е приятно да отпочива през горещите 
летни дни, но в Зимница  сега имаме по-важни задачи. 
На дневен ред е изпълнението на един голям проект за 
около 7 млн. лв, който ще осигури подновяване на ВиК 
мрежата в селото. Нещо, което очакваме от години. Не е 
за разказване  одисеята с всекидневните аварии, спира-
нето на водата, напрежението, които изпитахме всички и 
то години наред. Затова заедно с кмета на общината г-н 
Атанас Киров  в предизборната ни програма заложихме на 
първо място  ремонт на водопроводната мрежа. Доволен 
съм, че нещата се развиват в добра посока. Очакваме одо-
брение на процедурата за избор на изпълнител. Тръгнат 
ли СМР в рамките на 36 месеца трябва да приключим 
и да се поздравим с изпълнението на една дълголетна 
мечта. Надявам се този проект да сложи началото  и на 
други възстановителни работи в Зимница, вярвам, че 
г-н Киров ще помогне селото да се обнови, да повишим 
самочувствието на хората, които заслужават това.

- Всъщност вече имате улици в ремонт, нали?
- Да, ремонтирани са улиците“Плиска“ и „Гео Милев“, а 

те бяха в крайно лошо състояние. Предстои обновлението 
на  част от ул.“Цар Борис“/ старото шосе за Ямбол/, за 

която зимничани реагират отдавна. Очакваме ремонта   и 
на  част от ул. „Ал.Стамболийски“, улица доста натоварена 
с движение на хора и МПС, възлова и за земеделските 
производители. Продължават и другите текущи ремонти, 
предвидени в годишния план. Така чакълирахме  улиците 
„Владимир Заимов“, „Цар Симеон“, „Плиска“, „Ст.пла-
нина“, „Еделвайс“, „Демокрация“ и др. Предстои да се 
погрижим и за ул. „Ст.Караджа“ и др.  Смея да се похваля  
с подновеното улично осветление. Новите осветителни 
тела вече са над 200 бр. Сменяме и парковите лампи в 
района от центъра към кметството, пуснато е уличното 
осветление на част от ул.“Тодор Василев“,  в участъка 
от автогарата до ул.“Хан Аспарух“.

- Какви още грижи имате през лятото?
- Охраната на земеделската продукция! Това е една 

много важна задача, която успешно решаваме вече втора 
година заедно с кмета на общината г-н Атанас Киров. 
Осигурените зелени патрули въведоха необходимия 
ред, спряхме кражбите, чуваме благодарностите на 
производителите, които спокойно обработват земята и 
произвеждат продукция, която предлагат на пазара. Е, 
разбира се, имаме и други проблеми, които решаваме. 
Цялата енергия, мислите и действията ни са подчинени 
на това Зимница да се развива, да променя облика си и 

хората тук да се чувстват добре.
- Благодаря Ви за това интервю!

Кметът на Зимница Милен Стамов пред в.“Стралджански вести“:

ЗИМНИЦА ЗАСЛУЖАВА ВНИМАНИЕ И ГРИЖИ!

За нея хората говорят… Обсъждат дейност-
та й като председател, дават предложения,  
нови идеи. Тя  контактува активно с всички. 

Приказлива, действена, упорита по женски, умее 
да постига целите си, да обединява колектива, 
който ръководи. Елка Пейчева, председателят 

на НЧ“Възраждане“ Зимница, вдъхновител на 
много от  обединяващите идеи в селото. Днес  - 
гост на в.“Стралджански вести“.
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Зимница е най-голямото село в община Стралджа . И 
в Ямболска област. Всеки, който преминава през селото, 
забелязва богатата обработваема земя, която ражда всичко 
и се обработва от работливи стопани. Добре уредените 
къщи, поддържаните цветни градинки създават впечат-
лението за живо село.

 Стратегическото място, на което се намира Зимница, 

връзката с основни пътища, добрата природо-георгафска 
и климатична характеристика на района са  предпоставка 
за развитието на селището. С поглед към бъдещето  об-
щинското и кметско ръководство  през последните три 
години  обръщат специално внимание на инфраструктурата, 
подпомага се преасфалтиране и чакълиране  на улици, 
осъществен е ремонт на детската градина, обновен е по-

кривът на кметството,  напълно е променен площадът пред 
читалището с цветни градинки и детски кът. Промените 
тепърва предстоят. Ще се сбъдне голямата мечта на зим-
ницани за подмяна на ВиК мрежата и преасфалтиране на 
нови 10 улици. А от общинското ръководство имат още 
добри планове за най-голямото село на общината и за 
зимничани, които заслужават това. 

Фоторепортаж


