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а ббалотаж отиват досегашният кмет, който за последните
години успя да привлече максимално
допълнителни средства в бюджета и
кандидатства за четвърти мандатМитко Андонов от БСП , получи
подкрепата на 2828 избиратели
от общо 6804 д.бюлетини, което е
40,96% от гласовете. В състезанието
остава и Атанас Киров, най-успелия
футболист на Стралджа, играл за
елитни футболни клубове като Славия и Ла Коруня, издигнат от местна
коалиция „Промяна” и получил 3
038 гласа или 43,97%. Останалите
трима кандидати за общински кмет
от други партии и коалиции достигнаха рехавите между 2 и 9 %
/д-р Таня Георгиева- 3,39%, Росица
Стоева – 9,66%, Делчо Делчев – 2%.
Продължава на стр. 2

„СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЛОКАЦИЯ ГР. КАРНОБАТ НАЕМА МОНТАЖНИЦИ!

ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕДЛАГА:
МИНИМАЛНА СТАРТОВА ЗАПЛАТА ЗА КОМПАНИЯТА В РАЗМЕР
НА: 420 ЛЕВА;
ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СТОЙНОСТ: 50 ЛЕВА;
БОНУС (СЛЕД 2-РИЯ МЕСЕЦ) В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИНДИВИДУАЛНОТО
ПРЕДСТАВЯНЕ ДОСТИГАЩ ДО: 180 ЛЕВА;
ГАРАНТИРАНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТА ВСЯКО 8-МО ЧИСЛО ОТ МЕСЕЦА, ВАУЧЕРИ ОТ 5-ТО ДО 15 ЧИСЛО ОТ МЕСЕЦА;
РЕАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ;
ВСЯКА ГОДИНА ДОКАЗАН ТРУДОВ СТАЖ СЕ ЗАПЛАЩА 0.6% ВЪРХУ
ОСНОВНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ;
БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ ДО И ОТ ЗАВОДА;
ТРИСЕДМИЧНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ;
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ.
Лицa за контакт: Снежана Колишева, тел. 0885 681 932;
Р. Стаматова 0559 28 926, М. Лапчева 0559 29 240
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Първият тур на изборите отмина
и резултатите са ясни. Кандидатите
на БСП за общински кмет, за съветници и кметове на села получихме не
малка подкрепа. Изразявам своята
и на колегите си искрена благодарност за това доверие. Но това не
беше достатъчно, за да преодолеем
границата. Налага се балотаж. Сигурен съм, вярвам искрено, че в неделя
всички трезвомислещи, всички, които
обичаме Стралджа и общината, които милеем за бъдещето си ще бъдем
пред урните, за да дадем своя глас
за тези, които умеят да управляват,
имат ресурса за това. Без колебания,
категорично и мощно да подкрепим
знаещите и можещите. И да си осигурим нови четири години на граздеж и
на възход!Днес не са нужни обещания

нужни са действия. И доказателства
за това какво можем и как го правим!
Стралджанци, вярвам във вас!
Всички вие, жители на нашите села,
да бъдем заедно в избрания път!

НОВО!

Гласувайте с номер 6! С вяра, с оптимизъм, с настроение! Вярвам във
вас, приятели! Успех!
Митко Андонов, кандидат за
кмет от БСП

НОВО!

НОВО!

ÀÂÒÎÌÈÂÊÀ - качествено вътрешно и външно измиване на леки автомобили и микробуси
ÑÅÐÂÈÇ- обслужване на ходова част, смяна и залепване на гуми, баланс,
богата гама масла, филтри, антифризи, разнообразие от чисто нови
летни и зимни гуми, чистачки и др.асортименти
ÁÅÍÇÈÍÎÑÒÀÍÖÈß – горива на конкурентни цени
ÐÅÑÒÎÐÀÍÒ – разнообразно меню, лятна градина, обслужване и с ваучери за храна
ÕÎÒÅË- двойни и тройни стаи, един апартамент, оборудвани с хладилник, климатик, собствен санитарен възел, сателитна телевизия с
LED телевизори
Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà
Офис: Стралджа,
ул. "Хемус" 43 (до кафе
аперитив и магазин
"Централ")

Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ Òåë. çà âðúçêà: 0885802738
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Åäèí èçáîðåí äåí è
øèðîêî ïîëå çà ðàçìèñúë

ÇÀ ÊÎÃÎ
ÃËÀÑÓÂÀÌÅ?

Ìèòêî
ÀÍÄÎÍÎÂ
с кандидатура за кмет на общината за четвърти мандат

ството
-

организационен и политически опит
най-градивния кмет на Стралджа
подкрепен от партия
висше образование – икономика на строител-

роден в с.Лесово, живее в Стралджа
на 57 г.
семеен, баща на дъщеря, дядо на внучка

съка става по получени
преференции.
Изборът на кметове по
селата е ясен частично.
Твърдо избрани на първи
тур са кметовете на селата
Иречеково- Николай Савов,
Тамарино- Недялка Владева,
Каменец- Живко Димитров,
и Люлин- Росица Михова,
всички от БСП, те заедно
с кметовете на селата Александрово- Стойко Георгиев,
Атолово- Стефан Сотиров и
Джинот- Георги Димитров,
които бяха без конкуренция
, стават общо 7 представители на социалистическата
партия. Новоизбраният кмет
на Чарда-Валя Николова е

Георгиев, Герб- Иван Димитров, БДЦ/.
По- прецизните в наблюденията на изборния ден
разбраха, че от значение е
изборната активност, която
този път в Стралджа достигна близо 70%. Всеки
от резултатите по секции
в града и по селата носи
своята информация – за настроенията, за очакванията,
за предпочитанията. Всеки
има своето обяснение за
резултатите. И всеки е прав
за себе си.
Равносметката тепърва
ще се прави. Битката за
крайните резултати продължава и тази седмица. Ако

Àòàíàñ
ÊÈÐÎÂ
кандидатства за първи път за кмет на община
-

управлява бизнес и футболен отбор
най-успешния футболист на Стралджа
подкрепен от местна коалиция
средно математическо образование
роден в Стралджа, живее в Бургас
на 46 г.
семеен, баща на две деца

Åäèí èçáîðåí äåí è øèðîêî ïîëå çà ðàçìèñúë
Животът е очакване.
От нас зависи в какво ще
го превърнем по-нататък.
А изборите са време и на
проверка. За участниците
в нея и за всеки един от
избирателите. В този ред
на мисли са коментарите
в Стралджа. Хората естествено се вълнуват най-вече
от резултата за кмет на
общината.
На балотаж отиват
досегашният кмет, който
за последните години успя
да привлече максимално
допълнителни средства в
бюджета и кандидатства за
четвърти мандат- Митко Андонов от БСП , получи подкрепата на 2828 избиратели
от общо 6804 д.бюлетини,
което е 40,96% от гласовете. В състезанието остава и
Атанас Киров, най-успелия
футболист на Стралджа,

играл за елитни футболни
клубове като Славия и Ла
Коруня, издигнат от местна коалиция „Промяна” и
получил 3 038 гласа или
43,97%. Останалите трима
кандидати за общински
кмет от други партии и коалиции достигнаха рехавите
между 2 и 9 % /д-р Таня
Георгиева- 3,39%, Росица
Стоева – 9,66%, Делчо Делчев – 2%.
Не по-малко интересна е
картината при общинските
съветници. БСП печели
първенство с 2 372 гласа
или 39,98 %, което осигурява 8 съветници в ОбС.
На второ място е коалиция
„Промяна” с 2130 гласа или
35,90 %, което се измерва
със 7 съветници. Партия
Герб достигна 12,86% и
ще има двама съветници.
Подреждането им в спи-

от МК „Промяна”. Останалите отиват на балотаж:
Лозенец /Петранка Добрева, БСП- Динка Тенева,
Герб/, Маленово /Живка Кичукова- Мария Димитрова,
МК”Промяна”/, Първенец
/ Вичо Миков, Герб- Иван
Банов, МК”Промяна”/,
Поляна / Николай Димитров, ИК- Пенка Иванова,
БСП/, Воденичане /Петранка Крайчева, БСП-Милен
Ангелов, Герб/, Зимница /
Тенко Тенев БСП-Милен
Стамов, МК”Промяна”/ ,
Недялско /Тодорка Йорданова БСП-Стоянка Димова
МК”Промяна”/,
Войника /Жеко Жеков,
ИК - Марийка Георгиева,
БСП/, Палаузово /Продан

Ôèðìà „ ÀÌÀ
ÄÀÍÈ”
Ìîíòàæ ìåòàëíè
è äúðâåíè âðàòè,
Ëàìèíèðàí ïàðêåò
ТЕЛ. 0898583868
Ако искате най-доброто,
потърсете най-добрите!

кампанията даде някакви
уроци те не са в полза на
позитивните кампании.
Явно в новото време хората предпочитат по-малко
думи, повече материал за
коментар. И още нещо,
което никога не е излишно.
Историята е доказала, че
обича добрите управленци.
То дава, но и много взема.
И всеки, който решава да
влезе в играта, трябва да е
готов да посрещне много
предизвикателства, да бъде
готов за много изненади, да
има куража да води битки.
По-малко за себе и много
повече за обществото, което
гласува доверието.
Тук, в една малка община като Стралджа, светът е
твърде малък. Но той е скъп
и за младите, и за възрастните, които желаят да живеят спокойно и с увереност в
утрешния ден. Кой и как ще
го направи по-добър зависи
от един ден на всеки четири
години. От едно решение на
тези, които излизат да гласуват. Ако е направено с ум
и сърце, за този, който има
качествата и заслужава, то
тогава и гаранциите ги има.

ÍÎÂÈßÒ ÎÁÙÈÍÑÊÈ
ÑÚÂÅÒ – ÑÒÐÀËÄÆÀ
Ïî àçáó÷åí ðåä –
èçâàäêà îò ðåøåíèå íà ÎÈÊ

1.Ангел Иванов Ангелов – МК ”Промяна”
2.Атанас Киров Киров – МК ”Промяна”
3.Валентина Добрева Маринова – БСП
4.Георги Иванов Георгиев – БСП
5.Георги Стефанов Узунов – МК ”Промяна”
6.Гроздан Иванов Иванов – МК ”Промяна”
7.Димчо Атанасов Стойков – МК ”Промяна”
8.Живко Ангелов Ангелов – МК ”Промяна”
9.Иван Георгиев Иванов – БСП
10. Койчо Тончев Койчев – БСП
11. Митко Панайотов Андонов – БСП
12. Петър Йовчев Петров – БСП
13. Радинка Василева Парушева – БСП
14. Росица Петкова Стоева – ПП ”ГЕРБ”
15. Стефка Кунева Пенева – ПП ”ГЕРБ”
16. Христо Стойнов Стойнов – МК ”Промяна”
17. Янко Стоянов Добрев - БСП
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×åñòèòî íà
íîâîèçáðàíèòå êìåòîâå
„Ще дам всичко от себе си , за да продължим в
същия дух. Обичам Каменец и искам селото ни да бъде
за пример. Имаме толкова работливи, талантливи хора,
те заслужават да живеят в една добра и сигурна среда.
Ще го направим заедно!”

Росица даде доказателства на люлинци , че ще работи
енергично, волево, смело и упорито за изпълнение на
не малкото проблеми на селото. С уважение към възрастните, с подкрепа на инициативните, с грижа за
децата и младите, с готовност за подкрепа на болните
и самотните. И с не малко добри идеи за подобряване
живота на село.

„ Зная, че да си кмет на едно населено място е голяма
отговорност. Готова съм да я поема! Обичам Люлин и
люлинци, искам да бъда полезна. В своята програма
поставих на първо място грижата за хората, имам за цел
да работя за подобряване на жизнената среда, много ми
се иска Люлин да бъде обединено село в което хората
си помагат и заедно решават проблемите. Надявам се
на активна подкрепа. И така заедно ще вървим напред!”

Николай ГЕНОВ, Иречеково- подкрепиха го 75% от
избирателите в селото, казаха „да” на инициативния и
полезен кмет, който продължава уверено напред.
„Желанието ми е Иречеково да се развива, да има
свой живот, който да е добър и за младите, и за възрастните. Дните да са по-спокойни и сигурни. Да има
работа, да има достатъчно средства за препитание на
всяко семейство, да бъдем заедно когато трябва да се
решават проблемите, да си помагаме и по-„често да се
поздравяваме с поредните успехи!”

Недялка ВЛАДЕВА, Тамарино- една силна и борбена
жена, за която няма нерешими проблеми, жена, която не
пести нито време, нито сили, за да ралботи в помощ на
съселяните си. Оцениха я! И тя ще ръководи селото в
следващите четири години.
„Не се съмнявах, че тамаринци ще подкрепят кандидатурата ми. През последния мандат доказахме, че
сме село, което има своя колективен живот. Заедно
работихме, заедно празнувахме, заедно бяхме и в трудни и във весели дни. Имаме много идеи за бъдещето.
Може да е трудно, но не е непостижимо да изпълним
начертаните цели!”

Валя НИКОЛОВА, Чарда- дебютант като кмет на
селото, получила подкрепата на чарденци заради обществената активност и инициативност. Високо се оценява работата й по създаване и укрепване на ансамбъл
„Божур” където е деен участник.
„Посвещавам се на каузата да превърнем с. Чарда в
по-добро място за живеене. Грижите ми ще бъдат насочени не само за ремонт на улиците, но и за подобряване
на околната среда, подпомагане на младите и тяхната
информираност за осигуряване на заетост, поддържане
на традициите и нови успехи на ансамбъл”Божур”, който
е нашата радост и гордост.”

Ïðîäúæàâàò!
Без конкуренция като кмет на селища продължават

да работят

Ñòåôàí Ñîòèðîâ, Àòîëîâî
Ñòîéêî Ãåîðãèåâ, Àëåêñàíäðîâî
Ãåîðãè Äèìèòðîâ, Äæèíîò

Âíèìàíèå è çà
ðåôåðåíäóìà
Въпреки очакванията за пасивност по отношение на референ-

Живко ДИМИТРОВ, Каменец – без съмнение това
е кметът, който получава максимална подкрепа в селото,
с признание за постоянството и упоритостта в работата,
с постижения в изпълнението на не малко инициативи.

Росица МИХОВА, Люлин – тя поема поста от дългогодишния кмет Диньо Капитанов. Макар и дебютант

дума, жителите на община Стралджа все пак доказаха, че са хора
информирани и напредничави. С отговор „да” на електронното
гласуване ОИК отчита 3256 бюлетини от общо действителни
4781. Отговор „не” са посочили 1525. Броят на недействителните
гласове е 438.
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Ìåðäæàíîâ: Ìíîãî ñîöèîëîçè âåùàåõà
êðàõ íà ÁÑÏ, íî òîé íå ñå îñúùåñòâè

"Много социолози и изследователи вещаеха крах
на БСП на тези избори. Той
не се осъществи, а БСП си
е втора политическа сила
и единствената опозиция
и алтернатива на управлението на ГЕРБ".
Това заяви зам.-председателят на БСП Атанас
Мерджанов в сутрешния
блок на БНТ.
Той подчерта, че сме
станали свидетели на множество манипулации.
„Предупреждавахме за
този хаос още в самото
начало. Това, че се сринаха

сървърите на ЦИК, ГРАО
и МВР е един достатъчно
показателен факт", поясни
Мерджанов. Той обясни,
че по закон на подадените
жалби трябва да се отговори в рамките на един
час. „Цялата предизборна
кампания премина в една
доста криминална ситуация, като се започна от
административния натиск,
който се оказваше върху
наши кандидати - за отказ от избори, заличаване
на кандидати, купеният и
корпоративен вот в деня
на избора", допълни Мер-

джанов.
Според него има много
сигнали, на които МВР и
прокуратурата са имитирали действие, защото те са
били насочвани в по-малките градове. „В големите
градове, където ГЕРБ спечели, такива ситуации не
бяха отразявани", каза още
той. По неговите думи големият политически смисъл на тези избори е бил
дебатът за политика. „Това
не се състоя, нито по време
на кампанията, нито преди
това. Ние практически
видяхме отказ на кандида-

тите на ГЕРБ да участват в
този дебат", категоричен е
зам.-председателят на БСП.
По думите му "свидетели сме на противоборства
и компроматни войни по
места".
„БСП изпадна в една
тежка ситуация на последните парламентарни избори и ако ние не вземем
строги, дисциплиниращи,
организационни, политически мерки, да изчистим
имиджа на БСП, не можем
да се надяваме на повишаване на доверието. Никой
не може да ни упрекне за
налагане на една или друга
кандидатура, защото имаме
разписани много процедури, които са публични",
каза още той.
По повод подадената
ръка от АБВ за втори тур на
изборите, Мерджанов коментира, че това звучи много фалшиво. „Една партия,
която уж се самоопределя
като лява, а участва в дясно
правителство и споделя
тотално дясна политика, за
какъв тип съвместни действия можем да говорим?",
попита той.
По неговите думи на
много места точно АБВ е
водила остра конфронтационна политика срещу
БСП. „Няма да се откажем
и ще си водим политическата битка с легитимните
и законови средства", заключи Атанас Мерджанов.

Àòàíàñ ÌÅÐÄÆÀÍÎÂ: Âÿðâàì,
÷å ñòðàëäæàíöè ùå ïîêàæàò
ÿñíî êàêâî èñêàò

Стралджанци могат
да се гордеят с управлението си през последните няколко мандата. Под
ръководството на кмета
Митко Андонов градът
видимо се промени, хората имат друго самочувствие. Това, което се
случва в Стралджа като
управление, като пример
за екипност, като начин
на работа и инициативност, разработка на
проекти и реализация,
осъществяване на идеи
наистина е пример за
други общини. Далновидност и прозорливост,
упоритост и желание за
сериозна промяна на
жизнената среда за всеки човек, във всяко село,
такава е политиката на
Митко Андонов и той я
отстоява последователно, безотказно. Не жали
силите си, поддържа

непрекъснати контакти,
настоява и постига резултатите.
Радвам се на всеки успех на община
Стралджа!
Благодаря
на Митко Андонов за
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ÊÓÏÓÂÀÍÅÒÎ È ÏÐÎÄÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÃËÀÑÎÂÅ Å ÏÐÅÑÒÚÏËÅÍÈÅ!

свършеното до момента,
пожелавам му сили и
упорство, за да продължи с осъществяването
на левите стандарти в
града и общината. Вярвам, че стралджанци и

ÏÎÄÊÐÅÏÀ îò ÑÒÅÔÀÍ ÊÅÍÎÂ,
ñúïðåäñåäàòåë íà ÁÄÖ

„ÇÀ” ÅÄÈÍ ÑÈËÅÍ
ÓÏÐÀÂËÅÍÅÖ!
М и т ко

Андонов
е един сериозен и
отговорен
човек, голям профе сионалист и с
огромен
управленски опит.
Само това
е достатъчно, за
да бъде
избран за
кмет на
Стралджа в следващия мандат. Стралджа и общината
имат нужда от такива личности. В днешното време
когато трябва да се защитават проекти по национални
и европейски програми, да се осигуряват допълнителни средства в без друго недостатъчните общински
бюджети.
Ние от БДЦ, заставаме категорично в подкрепа на
Митко Андонов. Защото трябва да се помага на активните, можещите, знаещите , а не да се мисли за тяснопартийни интереси. Защото Митко Андонов заслужава
да бъде водач на една силна и доказала се община в
България! Успех!

Âðåìå
çà ñåèòáà
В края на октомври земеделските стопани от общината отчитат

извършена дълбока оран на 31 000 дка и предсеитбена обработка
на 148600 дка. Общо засетите площи достигат 151 900 дка. Кооперации, сдружения и арендатори залагат на 79 000 дка с пшеница, 35 100 дка с ечемик и още 37800 дка с маслодайна рапица.
Частни стопани отчитат 6700 дка засети площи от които 4200 с
пшеница, 2000 дка с ечемик и само 500дка с маслодайна рапица.

Îáíîâëåíèå â Ìàëåíîâî
На нов площад пред

читалището се радват маленовци. Изпълнението
на проект на общината по
програма ”Чиста околна
среда” на обща стойност
10 хил. лв. осигури цялостна реконструкция на
дворното пространство
пред културния храм,
изграждане на детска
площадка със съоръже-

жителите на общината
ще покажат ясно какво искат, на кого дават
доверието си, за да се
поздравим на 1 ноември
с победа за доброто на
всички!

ния и пейки, площадка с
каменна настилка пред
входа и край паметника с
паркова питейна фонтанка.
Със средства от общинския бюджет 4 хил.лв. допълнително е извършено
подравняване на терена,
затревяване и озеленяване.
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детско развитие, подобряване и формиране на родителски умения, внимание
към всеки от проблемите
на подрастващите.
Първата беседа за готовността на младото семейство за първата рожба
поднесе Петя Петрова, социален работник. Тя успя
да привлече вниманието
на участниците в срещата
с емоционално и интересно
поднесения разказ за трепетите във всяко семейство по
подготовката и очакването

за това каква е ролята на
психолога и защо грижата
за душата е най-важна. Понататък разговорът продължи с разяснения какво означава тайната на личното
име, обяснение значението
на името на всеки един от
присъстващите. След поканата да рисуват с любими
цветове стана ясно, че така
всъщност подсказват и какъв е характерът им, което
се стори особено забавно за
младите хора.
В края на срещата всеки

Ïîäãîòîâêà çà ðîäèòåëñòâî

Групова работа по проект „С отговорност и грижа
за децата от 0-7 годишна
възраст от община Стралджа” събра в консултативния кабинет бъдещи роди-

тели - момичета и момчета
от ромските квартали на
Стралджа. В приятната
обстановка срещата откри Йорданка Апостолова,
координатор по проекта,

която припомни значението на проекта и неговите
цели – превенция на социалното изключване и
намаляване на бедността
чрез инвестиции в ранно

на бебето.Като препратка
към темата Мария Цонева,
психолог, първо разказа
притчата за четирите съпруги и някак естествено и
лесно направи обяснението

от участниците си тръгна
много по-добре подготвен
за родителството. И готов
да дава полезна информация в семейството, на приятелите и съседите.

Çà óëèöèòå è ïúòèùàòà â îáùèíà Ñòðàëäæà

Ãðàäèâíà ðåìîíòíà äåéíîñò

ǴȐȕȐșȚȍȘșȚȊȖ ȕȈ
ȍȕȍȘȋȍȚȐȒȈȚȈ

Íîâ ïðîåêò â Îáùèíà Ñòðàëäæà

ÕÈÄÐÎÒÅÐÌÀËÍÀ ÅÍÅÐÃÈß ÙÅ ÒÎÏËÈ
Ó×ÈËÈÙÀ ÈНамаляване
ÄÅÒÑÊÈ
ÃÐÀÄÈÍÈ
на изхвърляните в атмосферата емисии от въглероден

двуокис цели изпълнението на новия проект на община Стралджа:
„Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в
отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа”. С финансираща Програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
и подписан Меморандум за разбирателство между РБългария , Кралство
Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн, проектът е с програмен
оператор Министерство на енергетиката. Като водещ партньор община
Стралджа ще изпълнява дейностите в рамките на 9 месеца. Безвъзмездната финансова помощ е 772 109,23 лв. Очакванията са той да осигури
устойчиво, интегрирано местно развитие и повишаване привлекателността на региона чрез подобряване условията в учебните и детски заведения и осигуряване на
модерна, рентабилна и ефективна образователна инфраструктура.
На встъпителна пресконференция Иван Иванов, вр. изп.
дл.кмет на общината, подчерта огромното значение на проекта за
местните учебни заведения, припомни историята по подготовка
и удовлетворението, че старта е сложен. В дейностите е включено изграждане на помпена станция при сондажа в м.”Агерен”,
довеждащ водопровод 3 873 м до котелните на СОУ”П.Яворов”,
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, ОДЗ и ЦДГ”М.Рубенова”, реконструкция на отоплителните системи.
„С този проект Стралджа има шанса да направи една крачка
към бъдещето. Ще имаме не само едно ефективно отопление
на учебните сгради, но и
надежда това да продължи за други обществени сгради”,
подчерта той изтъквайки важната роля, настойчивостта и
упоритостта на Митко Андонов, който в качеството си на
кмет на общината, направи и невъзможното , за да се включи
Стралджа в групата на новаторите при използване на един
неизчерпаем природен ресурс. Представяйки проекта инж.
Радостина Василева, нач. на отдел ТСУ, беше повече от изчерпателна. Присъстващите в залата учители и възпитатели
от училищата и детските заведения на града, специалисти от
общинска администрация, НПО, граждани добре разбраха, че
проектът осигурява достатъчно икономия на средства, които
могат да се насочат в други направления. Отоплението на учебните сгради ще бъде целогодишно, което дава възможност за непрекъснато използване на плувните басейни в СОУ”П.Яворов”.
Без да скрива радостта си за началото на проекта Митко Андонов отправи поздравления към
екипа и пожелания за спорна успешна работа. „Проектът е важен за всички нас, той отвързва
ръцете ни за подготовка използването на минералната вода и за други обществени сгради . И
така на практика да имаме нашата ТЕЦ, с която да отопляваме без особени проблеми и излишни
средства.”, каза той.
С благодарност за вниманието към учебните заведения деца от СОУ”П.Яворов” поздравиха
всички присъстващи с песен.

Ɉɛɳɢɧɚ ɋɬɪɚɥɞɠɚ –
ɛɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬ

ɉɪɨɟɤɬ:"Ɉɩɨɥɡɨɬɜɨɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɦɟɫɬɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɨɬ ɯɢɞɪɨɬɟɪɦɚɥɧɚ ɟɧɟɪɝɢɹ
ɜ ɨɬɨɩɥɢɬɟɥɧɢ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɢ ɧɚ ɭɱɢɥɢɳɚ, ɈȾɁ ɢ ɐȾȽ ɜ ɝɪ.ɋɬɪɚɥɞɠɚ, ɨɛɥ.əɦɛɨɥ"
ʋ BG04-02-03-016-009

IDN Research AS –
ɩɚɪɬɧɶɨɪ

Общинското ръководство през последните няколко
месеца концентрира
усилията си върху
изпълнение на програмата по капиталовите разходи на
общината. Основни
ремонти на инфраструктурата са извършени на общински пътища и улици
както в Стралджа
така и по селата. Напълно обновени са
пътищата Стралджа
– Маленово, ремонт
на стойност 30 хил.
лв., Зимница- Чарда-Джинот –ремонт

ремонтирани две
улици в Зимница, а във Воденичане – четири
улици. В Стралджа са извършени
ремонти на улиците „Радецки”
вт о р о п л ат н о ,
„Г.М.Димитров”,
„Хр.Ботев”, „Тракия” с изграждане
на дъждовна канализация и почистване на отводнителния канал извън регулацията.
Вложените собствени средства са
230 хил.лв.
за 100 хил.лв.,
път ВоденичанИречеково – 30
хил.лв., Първенец-Правдино – 30 хил.лв.,
АлександровоП ол я н а – 4 0
хил.лв., местен
път Каменец- за
10 хил.лв., разклон – с.Люлин
– 5400 лв. Общата стойност на
целевата субсидия по бюджета
за тези ремонти
до стигна 245
400 лв.
Основно са

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

29 октомври 2015 г.
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Åäíî ðîäîëþáèâî äåëî

Èðå÷åêîâî èìà ñâîÿòà èñòîðèÿ
Îùå åäíà
ñåëèùíà õðîíèêà
– ìåæäó ìèíàëî,
íàñòîÿùå è
áúäåùå

„Село Иречеково- минало и настояще” е книгата, която ще влезе във
всеки дом на селото. За
да „разказва” за миналото
на Иречеково, да събужда
спомени, да предизвиква
размисли, да възпитава младите. Авторът на
книгата
Иван Златев
Куршумов я написва през
далечната 1981г., но по
една или друга причина
тя едва сега е отпечатана.
Благодарение на Инициативен комитет Николай
Генов и Добри Христов.
Разпространението й е
безплатно с финансовата подкрепа на Дойчо
Дойчев и съдействието
на Митко Андонов.
На представянето на
книгата в салона на читалището се събраха различни хора, обединени
от една обща любов към
селото и със заслужен
респект към миналото.
Сред гостите бяха Димитър Димитров, внук
на автора Иван Златев
Куршумов, Дичо Ковачев,
бивш учител в селото и
известен общественик,
Мария Толева, зам.кмет
на община Стралджа. В
своето въведение Николай Генов, кмет на селото, скромно разказа как се
е породила инициативата
за издаването на книгата,
благодари за помощта
оказана от хората, изрази всеобщата радост, че
селото вече има своята
отпечатана история. Водещият Кольо Пехливанов предизвика интереса
на всички с представяне

на хумористични откъси
от историята.
Една истинска беседа
за значението на краеведческата литература
и мястото на книгата
„Село Иречеково- минало и настояще” направи
Димитър Бечев, директор на Регионална библиотека „Г.С.Раковски”
Ямбол. Литературният
критик сподели своите
впечатления от ценното
краеведческо изследване
на Иван Златев Куршумов, обърна внимание
на родолюбивия иречековски дух и препоръча
на всички, които живеят
в селото или имат своите родови корени тук да
прочетат историята. И
още нещо много важнородолюбивите жители
на Иречеково да допишат
продължението на тази
книга. „Точно в този дух
е и предговорът на Митко
Андонов, който с пълно
основание ни казва найважното, че открехвайки
завесата на миналото,
ние, съвременните читатели, ще задоволим не
само духовната си потребност, но тази книга
и ще възпитава, облагородява, ще дава сила и
вяра”, посочи критикът.
Обръщайки се лично към
Николай Генов г-н Бечев
го поздрави и за изключително интелигентно
поднесения предговор,
„написан с много вдъхновение, топлота, страст
и обич, освен това съдържа и много точни,
човешки послания към

жителите на селото да
познават, обичат и ценят
миналото на своето родно
място, за да върви напред
през годините в своето
икономическо, културно,
духовно развитие”.
Залата посрещна с голямо внимание гостът
Димитър Димитров, който развълнувано сподели
своите спомени за дядо
си Иван Златев Куршумов. Като пример за почтителност и приемственост прозвучаха думите
му:”От него научих нещо
много важно. Научих, че
да правиш добро е найхубавото нещо на този
свят!”
Много интересно беше
изказването на Дичо Ковачев, който върна времето назад и сподели спомените си от едно градивно
време, за което младите
хора не знаят нищо. Той
обърна вниманието отново към автора, един интересен и талантлив човек,
с горещи родолюбиви
чувства, който успява да
събере , опише и поднесе
историята на Иречеково.
Като поет Дичо Ковачев
продължи със свои красиви стихотворения, които
публиката аплодира. В
същия дух Кольо Пехливанов прибави и други,
за да стане празникът на
българското слово още
по-вълнуващ и запомнящ
се.
Бележки за книгата
на Иван Златев Куршумов „Село Иречеково
– минало и настояще”

Историята ни, нашето
минало, винаги е било
отправен ориентир за
съизмерване на днешните ни надежди, страхове
и тревоги. Обикновено,
съвременниците ни се
обръщат към него с любов, за да отдадат почит
на заслужили хора, да си
спомнят древната максима, че историята не
започва и не свършва с
твоя живот, въпреки, че
за теб, естествено, това е
най-важния период…
В този смисъл усилията на всички изследователи-краеведи, които са
събирали с много любов
, съчка по съчка, от миналото на своето родно
място, за да го завещаят
на бъдещите поколения и
го спасят от забвението
на времето, заслужава
нашето горещо насърчение и искрена човешка
благодарност.
Трудно бихме разбрали
себе си като народ и нация ако се абстрахираме
от миналото, ако не се борим да променим настоящето и ако не се стремим
към по-добро бъдеще.И
ако не се опитаме да
си отговорим на какво
се дължат периодите на
стремителен културен
възход и внезапния, рязък
и неумолим упадък след
това.
Краеведче ското изследване на Иван Куршумов за село Иречеково е
написано без разточителство. Авторът определено
има усет към детайла,
пестелив е в анализа на
историческите факти и
събития, остаря ги те да
говорят сами за себе си.
В същото време проявява
ясна обществена позиция
върху живота в селото.
Това прави този летопис
изключително актуален
и злободневен във време, когато историческите
процеси още не са изкристализирали в своята
пълнота.
Ако прочетем още
веднъж страниците на

тази история за село
Иречеково,
ще разберем, че тя
е не просто
любопитно свидетелство за
едно отминало време
– време на
трудности и
победи, на
радо сти и
разочарования – но и
ще усетим
още по-отчетливо спецификата и
своеобразието на българското общество през тези
преломни години, в които
живеем. А така ще усетим

по-добре българските си
корени, за да не спираме
своя ход напред…
ДИМИТЪР
БЕЧЕВ

Âðåìå çà ïîåçèÿ...
ÍÀ ÏÎ ×ÀØÊÀ Ñ ÂßÒÚÐÀ
Катерина Кайтазова
На по чашка розов дъжд
с щипка изгрев, вместо чай
иска ми се този път
нещичко да ти призная.
Аз си нямам сърчице.
Е, поне не е такова
като твоето сърце моето тупти у хората.
Нямам също и криле,
но летя, защото всички
от семейство “ВЕТРОВЕ”
могат да летят отлично.
По дворци не ме търси,
нито в някой мрачен замък.
Видя ли пред мен стени,
ставам зъл и ураганен.
Аз не съм съвсем човек.
Даже… целия съм вятър.
На тегло съм много лек,
но тежа като приятел.
И макар да си далеч в своя свят, сред свои мисли,
честичко вървя до теб
и запълвам празни листи..,
и се смея с твоя смях…,
и сълзите ти разнасям…,
нищо, че не съм човеказ съм ти
и съм прекрасен!
ÂÚÇÌÎÆÍÀ ÍÅÂÚÇÌÎÆÍÎÑÒ
Не вярвам в невъзможната любов,
защото няма нищо невъзможно,
но може би най-трудният урок
е този - да обичаш безусловно.
Да се раздаваш без очакване и страх…,
да носиш огъня, но сам да бъдеш огън
и ако чувствата внезапно изгорят
да ги разпалиш пак. Отново… и отново.
Защото любовта си е любов,
дори когато яростно проклинаш.
Дори когато й копаеш гроб,
тя път към твойте сънища намира.
Със прошка във едната си ръка,
а в другата с букет червени рози,
изтрива цялата натрупана тъга
и осъзнаваш, всъщност колко е възможна.
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Èäå âðåìå çà Ïðàçíèê!
Ñ Ðåøåíèå ¹ 184 íà Îáùèíñêèÿ ñúâåò îò 12 ôåâðóàðè
2001 ã. çà Ïðàçíèê íà ãðàä Ñòðàëäæà å îïðåäåëåí äåíÿò íà öúðêîâíèÿ ïðàçíèê Àðõàíãåëîâäåí - 8 íîåìâðè.

Тази година на 8 ноември предстои отбелязване 158 години от
сътворяването на храмът
"Св. Архангел Михаил"
в Стралджа. Нека си
припомним нейната история:
Според изискванията на османската власт
църквата трябвало да
бъде вкопана в земята, с
равен таван, без кубета и
камбанария и с размери
14 х 8 метра. Майсторът
на църквата Петър Арнаудов от Ямбол своеволно
увеличил основите й наполовина, поради което
строежът бил спиран
многократно от турците,
недоволни от здравия й
каменен градеж и масивен вид.
През 1857 г. църквата е богато украсена
от ямболския художник
Александър П. Георгиев
(Зограф). Авторът на
дърворезбите е останал
неизве стен. Творбите
на Александър Зограф
се отличават с богато
въображение, с подчертано майсторство при
изобразяване на образите
на светците и с особено
чувство за линеарно оформяне на фигурите им.
Дело на Зографа е украсата на църкви в Сливен,
Зимница, Варна и др.
Сред най-впечатляващи
икони на майстора – Зограф в стралджанската
църква са тези на Архангел Михаил, Св. Богородица, Св. Георги, пророк
Илия, Св. Димитър. Върху някои от иконите авторът е изписал имената
на дарителите. Под лика
на Св. Йоан Кръстител
четем: “В лето 1875 г. се
построи тази църква. Тогази пренесе тази икона
Иван Маринов с домат си
(семейството си – б.а.) за
душевното си спасение”.
Интересен е текстът под
иконата на Св. Николай
Чудотворец: “С иждивението (разходите, парите
– б.а.) на господин Атела
и с дружината му Рахня,
Илия, Димитрина, Кума-

Литийна икона на Св.Архангел Михаил подари на стралджанската църква Михаил Михалев, син на известния художник
роден в Стралджа Панайот Панайотов. Иконата е великолепно
произведение на художника-иконописец от австрийски произход
Йордан Опиц. Дарителят Михаил Михалев , чиито корени са от
Стралджа , я закупува от Опиц преди около 40 години когато
заминава да работи във Франция с мисълта тя да му напомня
за България и за Стралджа, а като именник да има покровителството на Св.Архангел Михаил.

“Нов завет” от 1859г.,
преведени от Неофит
Рилски и отпечатани в
Лондон. Книгата вероят-

на, Паня, Ивана, Рухча,
Стефана и Атанасия”.
Пръв свещеник в новопостроената църква
е поп Тоти П. Драгиев
(1813 – 1878) от Ямбол.
Получил образование в
родния си град и в Одрин, споделил съдбата
на преселниците в Бесарабия, поп Тоти се отличавал с висока за времето
си култура и впечатлявал
с мощния си глас, пеейки
в църквата. Въпреки че
владеел добре гръцки,
под влияние на зараждащото се движение за
църковна независимост
свещеникът вероятно
започнал да служи на
български език, с което
осветил църквата едва
през 1860 г. заедно с
ямболския иконом поп
Филип и поп Йордан от
Сливен. От това време
ще е останало преданието, че името на Стралджа
идва от лоши, непокорни
люде, както ги назовал
владиката. Поп Тоти останал в Стралджа до
1865 г. и бил сменен от
поп Димчо. Завършил
живота си като мъченик,
заклан от черкезите ден
преди освобождението
на Ямбол.
Според близките му,

но е дарение на църквата
от поборника Захария
Господинов, за което
подсказва текстът върху
една от страниците й:
“Захария Господинов. В
Камбер -1870. Купено от
Кара су Панайота 1867 за
8 гроша”. Освен тях се
съхраняват и евангелия,
издадени в Русия през
1890 и 1896 г. както и
друга утвар, подарена от
миряните.

НОВО!

Auto Boxekspress service

Алекс андър Тодоров
(поп Димчо) получил
духовен сан през 1865г.
Освен в Стралджа поп
Димчо извършил бого служения в селата
Воденичане, Зимница
и Джинот. Свещеникът
починал в Стралджа през
1893година. Погребан е в
църковния двор.
Като ценна реликва
в църквата се пази “Часослов” и издание на

НОВО!

През 1893г. поп Петър Станчев от Котел
замества поп Димчо .

В края на XIX в. Селото е разделено на две
енории и за свещеници
са назначени още два-

ма високообразовани за
времето си котленци –
поп Христо х. Петров
и поп Киро Гойков. Освен Божието слово поп
Киро разпро странява
и медицинска култура
сред населението . Поради значителните си
медицински познания
той се грижи освен за
душите, и за здравето на
енориашите си. Участва
в Балканската война като
лазаретен лекар.
Около 1924 г. е построена камбанарията
– подарък от местните
занаятчии. През лятото на 1937 г. бъдещият
професор по живопис
– художникът Панайот
Панайотов от Стралджа,
прави 4 стенописа: ”Грехоподанието”, “Потоп”,
“Благовещение” и “Сретение Господне”. Последното иконописване
на църквата е извършено
през 1950 г. и е дело на
Михаил Гр. Маковкин
от Сливен. От 27 април
1979 г. църквата е призната за паметник на
културата .

0890101017 ИЛИ 0988363702
продава изгодно апартаменти в Бургас, Слънчев
бряг, Свети Влас, Пампорово, Банско.
Цени от 9 450 евро
/Изгодни наеми/.

НОВО!

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

- Ãóìè, àêóìóëàòîðè è ÀÃÓ

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

 безконтактно измиване, машинно пастиране
 продажба на пълна гама нови
гуми
 при закупуване на 4бр. задължително
отстъпка, монтажа и балансабезплатни
 авточасти за всички видове
западни и японски автомобили

Êóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿ â
çåìëèùàòà íà Ñòðàëäæà, Çèìíèöà,
Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî,
Äðàãîäàíîâî ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!

29 октомври 2015 г.

ÈÇÁÎÐÈ' 2015

Îáðúùåíèå íà ÌÈÒÊÎ ÀÍÄÎÍÎÂ,
êàíäèäàò çà êìåò íà Îáùèíà
Ñòðàëäæà:
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На прага сме на поредната проверка за това какво искаме и как да го
постигнем. Балотажът в изборите за местна власт съвсем не е приключение, той е сериозно изпитание, той е доказателство доколко една
община е узряла за демократичността и свободата, които има и може
обективно да преценява реалността. Ако на 1 ноември още веднъж отделим от личното си време и посетим избирателните секции с готовността
да упражним конституционното си право на глас, ние всъщност даваме
и категоричната си заявка не само да бъдем част от тези, които ще
градят бъдещето на родния край, но и че сме хора които отстояват
твърдо позициите си.
На никой от нас не е безразлично какво ще се случва утре в Стралджа
и селата на общината! Искаме ли да вървим напред, да градим, а не да
рушим, да създаваме, да надграждаме, да обогатяваме и развиваме, то тогава правилното решение е бюлетина номер 6! Заслужаваме това доверие.
Уважаеми съграждани,
Имам смелостта да ви уверя, че ако бъда избран за кмет на общината
ще продължа неотклонно да работя за подпомагане на земеделски производители, животновъди и представители на бизнеса, за педагози и
възпитатели, медицински и социални работници, културни и читалищни
дейци, за младите хора на общината – нашият безценен капитал, за възрастните, за социално слабите, болните и самотните. Моето желание,
амбиции, воля и енергия ще бъдат насочени за осигуряване на онова спокойствие от което се нуждае всеки човек, на онази жизнена среда, която
доставя радост и удоволствие, предизвиква гордост и самочувствие.
Нека на 1 ноември излезем и гласуваме! Нека вашата мощна подкрепа
ни даде криле за нов полет. Защото ние имаме уникалната възможност
да продължим изпълнението на множество важни за града и общината
проекти, знаем пътя по който да реализираме редица други, имаме програмата в която са заложени не малко добри идеи.
Изберете смело и категорично бюлетина номер 6! За да направим заедно
новия ден на Стралджа по-светъл, по-хубав и желан! Нека докажем, че
никой и нищо не може да спре градивните и инициативните!
ПОБЕДА, ПРИЯТЕЛИ!
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