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Çàåäíî ïðîäúëæàâàìå íàïðåä ñ ¹6
â èíòåãðàëíàòà áþëåòèíà!
„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.

Стралджанци сме хора, които притежаваме едно особено
качество гордост. Изпитвала
съм гордост и аз, когато съм се
срещала с непознати хора, които
като чуят, че съм от Община
Стралджа я свързват добро управление и просперитет.
Нека подкрепим моят и вашият кмет - Митко Андоновопитен и професионален управленец, с водеща компетентност
в менажирането на местната

власт, умение за диалог и баланс и най-важното доказана в
практиката надпартийност.
Ние участваме в тези избори, защото знаем как , защото
можем да бъдем полезни за нашият роден край, за всеки един
от Вас. Аз вярвам в силата на
ума, справедливостта, силата на
младостта. Ще успеем с всеки
човек, за всеки човек!
Заедно продължаваме напред
с №6 в интегралната бюлетина!

ÊÓÏÓÂÀÍÅÒÎ È ÏÐÎÄÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÃËÀÑÎÂÅ Å
ÏÐÅÑÒÚÏËÅÍÈÅ!
Уважаеми съграждани, госпожи и господа, приятели!
Започна поредната важна кампания - за това кой и как ще
управлява Община Стралджа
през следващите четири години.
Отново получих отговорността и
високата чест да бъда кандидат
за общински съветник.
Затова ние - отборът на Българска
социалистическа партия искаме
вашето доверие на базата на
всичко, което е свършено досега
от екипът на кметът и кандидат
за кмет на Община СтралджаМитко Андонов.

НОВО!

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

Лицa за контакт: Снежана Колишева, тел. 0885 681 932;
Р. Стаматова 0559 28 926, М. Лапчева 0559 29 240
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ!

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

Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ Òåë. çà âðúçêà: 0885802738

8 октомври 2015 г.
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Íà íàöèîíàëíà ñðåùà

Младите кандидати за общински съветници Янко Добрев и Цветелина Тончева
взеха участие в Националната младежка среща на млади
кандидати за общински съветници и кметове от БСП
- # З аМладите, която се
проведе във Велико Търново
на 3 и 4 октомври. Гости на
националното събитие бяха
Сергей Станишев, президент
на ПЕС и евродепутат, Михаил
Миков, председател на НС на
БСП, Вероника Делибалтова,
председател на Младежкото
обединение в БСП, както и не

малко депутати от левицата.
Участието в срещата на
над 200 млади хора от цялата
страна даде възможност за
обогатяване информацията по
актуални теми, създаване на
полезни контакти и споделяне

Óñïåõèòå èäâàò êîãàòî ñìå çàåäíî

от най-активните в самодейността. Поклон за това направи
Атанаска Кабакова, кандидат за
съветник от листата на БСП,
която припомни хубавите , вече
традиционни празници организирани в селото, подкрепата
на местни земеделци, привличането и на деца в тези родолюбиви начинания. „Всичко,
което правим и ще направим за
Палаузово има една цел – грижа за хората!”, подчерта Иван
Георгиев, кандидат за съветник.
Той припомни усилията за чакълиране на улици, поддържането на ул.осветление, ремонта
на кметството , на читалището.
Желанието си за работа и
през новия мандат с конкретни

примери за предстоящи дейности, изрази и Стойко Донев,
кандидат за кмет на селото от
листата на БСП.
„Разбиране и отношение към
всеки проблем, човещина към
всеки човек, такава е нашата
политика, която ще продължим
да изпълняваме и в бъдеще!”,
потвърди г-н Андонов изразявайки увереността си, че Палаузово ще покаже един сериозен
изборен резултат за БСП.
Танцовият състав на Иречеково, заедно с певческата група
предизвикаха ръкоплясканията
на палаузовци, които истински
се наслаждаваха на програмата.
Насред селото се изви хоро,
водено от Митко Андонов.

Млади майки от Стралджа
пристигнаха на срещата с
Митко Андонов, кандидат за
кмет на община Стралджа,
заедно с децата си. И с общото желание съвместно да
обсъдят проблеми свързани
с развитието на града и вниманието към подрастващите.
В организираната от клуб
„Надежда” среща взеха участие и директори на учебни и
социални заведения, кандидати за общински съветници.
Тя изцяло бе подчинена на
вниманието към майките и
децата.

и възрастните. На предизборното
събрание за
представяне
кандидатите за кмет
на община,
общински
съветници и
кмет на селото Недялка
Илиева излезе с гордо вдигната глава , за
да разкаже за всяка инициатива
и да представи бъдещите си
планове, вече като кандидат за
кмет на селото. Аплодираха я, с
оценка „отличен”, за диалогичността, за уважението към хората, за упоритостта в решаване
на малки и по-големи проблеми.
„Зная, че има още много какво
да правим. Но нали затова сме
заедно, да се подкрепяме, да си
вярваме и да вървим в правил-

ната посока?”, риторично зададе
въпроса си тя, обръщайки внимание върху здравата връзка
община-кметство и сериозната
подкрепа от страна на кмета
Митко Андонов.
Младият Янко Добрев, кандидат за общински съветник,
акцентува върху младежката
политика на общината и като
политолог анализира обстановката в кампанията. „Налице са
всички убедителни предпоставки за спечелване на изборите
в община Стралджа от кандидатите на БСП”, подчерта той.
Мария Толева наблегна върху
добрата съвместна работа с
км.наместник, разказа за впечатленията си от множеството
прояви в Тамарино свързани с
отбелязване на годишнини, народни празници, възстановяване

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

на първо място
грижата за децата. Това е основното в работата
ни и ще продължим в същата
посока, защото
искаме нашите
деца да растат в
една спокойна,
приятна жизнена среда, да
се развиват, да
се образоват и
да бъдат със самочувствие сред

успехите на талантливите
наши ученици, които при
всяка своя изява се завръщат
с награди. Повод за гордост
е и големия брой ученици
от СОУ”П.Яворов” , които
продължават образованието си във ВУЗ”, подчерта
Митко Андонов, кандидат за
кмет на общината. С благодарност към организаторите
и участниците в срещата
той обърна внимание върху

Като председател на дамската организация Парушка
Узунова разказа за основната
дейност на клуба, която се
изразява в благотворителност
за деца и ученици, посочи
примери на обществена активност, провокирана от клуб
„Надежда”. „Политиката на
БСП, на общинското ръководство в лицето на кмета Митко
Андонов, вече 12 г. поставя

Òàìàðèíî ùå å ñðåä îòëè÷íèöèòå!

През последните четири
години стралджанското село
Тамарино се управлява успешно от км.наместник Недялка
Илиева. Най-близо до нея, с
готовност винаги да помага,
е бившата кметица на селото
Стойка Маринова. Този дамски
дует не само има амбициите, но
и възможностите да направи
много за родното село. Хората
са обединени, живеят един
добър колективен живот. Има
събития, които радват и децата,

В листата на кандидатите на
БСП за общински съветници в
Стралджа от общо 17, младежите до 35 г. са 5-ма, което е
знак, че БСП не само е партия
на опита, но и на младостта,
амбицията и порива.

Ìëàäèòå ìàéêè îò Ñòðàëäæà: Ãðèæàòà
çà äåöàòà îïðåäåëÿ áúäåùåòî!

Ïðåäèçáîðíà ñðåùà ñ êàíäèäàòèòå íà ÁÑÏ â Ïàëàóçîâî

„Хората в селата на общината най-добре могат да оценят
колективността в работата за
постигане на успехи. Имаме постижения, можем да направим
още много за Палаузово, стига
да сме заедно. Всяка подадена
ръка е сила и увереност! Вярвам във всеки от вас! Сигурен
съм, че ще продължим заедно
напред!”, каза в обръщението си към палаузовци Митко
Андонов, кандидат за кмет на
община Стралджа.
На срещата възрастните хора
пристигнаха пременени като за
празник. В клуба на читалището една богата етноизложба
доказваше родолюбието на
местните хора, които са едни

на добър опит.
”Заредихме се с позитивизъм, много енергия и нови
идеи. Изборната кампания е в
ход, сега трябва да докажем, че
ние сме по-добрите!”, споделя
Янко Добрев.

на традиции, изложби, срещи.
„Всичко това са конкретни идеи
осъществени от кметство и читалище. Селото може да оцени
старанието. Затова е подкрепата
днес, а очакванията ни са това
да се случи и на 25 октомври. „С
номер 6 за Митко Андонов, кандидат за кмет на общината, за
общинските съветници от БСП
и за Недялка Илиева, кандидат
за кмет на селото!”, апелира тя.
Митко Андонов се изправи
пред тамаринци лъчезарно усмихнат и доволен от заявената
подкрепа, от добрата работа на
кметския наместник, от единността на хората. „Щастлив
съм да бъда сред вас, защото
познавам този силен дух. Познавам вашата готовност да
подкрепите и мен, и моят екип.
Вие не веднъж сте ми давали
опора, били сте сред тези, които
смело посочват проблемите,
имат идеи, но и решимост да работим заедно. Нека продължим
все така напред. За Тамарино,
за община Стралджа!”, призова
г-н Андонов.
Срещата приключи с очаквания концерт на ансамбъл „Въжички”. И хорото на площада,
което поведе Митко Андонов.

своите връстници”, подчерта
Мария Толева, кандидат за
общински съветник и председател на ОбС на БСП. За
значението на една силна
и добра политика насочена
към подрастващите говори
и Атанаска Кабакова, която
обърна вниманието към конкретните грижи за децата
посочвайки поддържаните
учебни сгради, добрата материална база, спортните
съоръжения, читалищните
центрове, социалните услуги ... С внимание беше изслушана и Райна Атанасова,
която увери присъстващите
в готовността на общинското ръководство да облекчи
майките при ползване на
социално подпомагане и
услуги.
„Всичко, което правим за
децата е с любов, с постоянство, със загриженост. Искаме всяко дете да има шанс
за образование, за избор на
професия, за реализация в
живота, искаме в града да
има колкото може повече
млади семейства, които да се
чувстват добре. Постигнатото има своите конкретни измерения. Особено ни радват

огромната роля на жените за
развитието на обществото,
припомни фактът, че в листата за общински съветници
броят на дамите е повече от
мъжете, което е показателно.
Последва един приятен
диалог в който майките пожелаха да изразят благодарността си към общинското
ръководство за цялостната
политика на общината към
децата и особено за работата на ЦСРИ, където се
предлагат социални услуги
и за малките. Една след
друга младите жени споделяха удовлетворението си ,
че децата им не остават без
внимание, че се радват на
напълно обновените паркове, че много добре поддържания стадион е пълен
с деца, че в читалищните
състави се обучават на народни танци и традиции, че
имат възможност да изявяват талантите си в различни
направления.. Трогателно
прозвуча и благодарността
на тези, които имат деца с необходимост от специална терапия както и предложението
за в бъдеще да се организират
съвместни прояви и за тях.
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Èâàí Äîé÷åâ, êì. íàìåñòíèê íà ñ. Ïúðâåíåö
è êàíäèäàò çà êìåò íà ñåëîòî:

Çà âñåêè óñïåõ
ñà íóæíè óñèëèÿ!
Иван Дойчев е от хората, които обичат всяка работа
да е изпипана до подробности. „Може да е трудно, но
пък е хубаво да видиш крайния резултат и той да те
радва!”, така разсъждава дългогодишния кметски наместник на с.Първенец, който познава всеки жител на
селото. Няма дом , в който да не е влизал, няма човек,
с когото да не е разговарял, няма проблем, който да го
е смутил. „Напред се върви с упоритост, с постоянство
и с вяра в собствените сили!”, твърди г-н Дойчев, но
не пропуска да отбележи огромната помощ, която получава от общинското ръководство и лично от кмета
Митко Андонов.

- Г-н Дойчев, може ли да
градирате успехите на селото
през последния мандат?
- Да, макар, че не мога
да твърдя кой от обектите е
по-важен. Имаме извършени
текущи ремонти на кметството
и здравната служба. На ЦДГ е
извършен основен ремонт на
покрива, стълбище и долен
етаж, текущ ремонт на втория
етаж – измазване и боядисване с
латекс. Извършен е пълен основен ремонт и преобразуване на
сграда / общинска собственост/
бивш фризьорски салон, който

вече е клуб с помещения за младите и за възрастните. Сменена
е дограмата, има измазване, боядисване, оборудвано е с маси,
столове, печка. Погрижихме се
за нови плочки пред сградата и
циментиране където е нужно.
Извършено е почистване на
парковата градинка, периодично окосяване на тревата по
главната улица, поддържане
на тротоари и бордюри. Наша
грижа беше почистването на
сметищата , включително и
участие в кампанията „Да почистим България за един ден!”

Â Àëåêñàíäðîâî

Селската чешма също не е оставена без внимание. Извършен е
ремонт на уличното осветление,
подменени са всички изгорели
лампи, поставени са 6 нови
стълба…
- Каква е грижата за улиците в селото?
- С помощта на общинското
ръководство и подкрепата лично на г-н Андонов извършихме
текущ ремонт на 12 отсечки
на 7 от улиците. Положеният
чакъл е над 360 тона. Става дума за улиците „Маршал
Толбухин”, две отсечки на

ул.”Ангел Кънчев”, още толкова на ул.”Дружба”, отсечка на
ул.”Г.Димитров”, 2 - на ул.”Д.
Димов”, отсечки на улиците
„Хр.Брънков”, „Хан Аспарух”
и „Ив.Вазов”. Завършено е
изграждането на тротоарната
настилка на ул. „Стою Михалев Денев” до края на селото.
Подменени са всички счупени
или откраднати решетки на
дренажни шахти по ул. „Стою
Михалев Денев”. Да не пропусна и текущия ремонт на оградата на училището. Може да е
извън контекста на въпроса, но

ми се иска да припомня, че са
почистени нанесените тонове
кал и пясък, дървета от двете
страни на малкия мост в селото, довлечени от придошлите
води на реката при проливните
продължителни валежи през
зимата. Считам, че това не е
маловажно. Напротив!
- Що се отнася до грижите
за хората?
- Моята цел е никой да не
остане без внимание. Благодарение на социалната политика
на общинското ръководство
осигурихме обслужване на 6
тежко болни с двама домашни
помощници за 12 месеца. Чрез
услугата ДСП осигуряваме
топла храна на 9 местни жители. Подготвихме документи за
настаняване в дом на болния
Наско Тодоров, който вече е
настанен в защитено жилище
на община Ямбол.
- Днес е много важна чистотата на околната среда.
Как работи кметството в
това направление?
- Съгласно определен гра-

фик на всеки 20 дни фирмата
извършва сметосъбиране и
сметоизвозване на отпадъците.
Закупени са общо 22 бр. контейнери тип „Бобър” на стойност
14 300 лв.
- Към какво са насочени
усилията Ви в последните
дни?
- През септември завърши
текущия ремонт на ЦДГ, започнати са основните ремонти на
здравната служба и на селската
чешма. С настояването на г-н
Андонов завърши кърпежа на
пътя Правдино-Първенец и
частички кърпежи в селото и
на площада. Осигурихме още
два бр.контейнери. Очакваме
предстоящ ремонт на уличното
осветление с подмяна на изгорелите осветителни тела.
- Вашето пожелание към
жителите на Първенец?
- Преди всичко да са живи и
здрави, да се радват на спокоен
живот и да вярват, че заедно
можем още да променим околната среда. За да се чувстваме
по –добре в своя роден край!

çà ÁÑÏ

Îáåùàíèå çà íàé-âèñîê èçáîðåí ðåçóëòàò

Александрово е първото
село в община Стралджа където
БСП организира своето предизборно събрание. Изборът не е
случаен. Това е селото , в което
от 1991 г. до сега БСП печели
безапелационно всички избори.
Това е селото, в което и сега
единственият кандидат за кмет
Стойко Георгиев вече се счита
за избран, защото няма конкуренти. В ролята на домакин
с настроение и уважение той
посрещна гостите от Стралджа
и всеки от съселяните си. Дружеската атмосфера продължи с
приятелски разговори , обсъждане на интересни теми. Присъстващите изгледаха с видим
интерес филмът за развитието
на Стралджа и общината през

последните години. Изслушвайки внимателно представянето на кандидатите за кмет
на общината, кмет на селото и
общински съветници селяните
одобрително ръкопляскаха с
коментара „Умни хора!” Одобрение получиха изказванията
на Мария Толева, председател
на ОбС на БСП и кандидат
за общински съветник, която
обърна внимание на социалната
политика на общината, посочи
конкретни примери на грижа
за възрастни и болни хора от
селото по различни социални
проекти, разказа за добрите
условия при които се обучават
децата на селото в училището
на Войника, изрази всеобщото
удовлетворение от ремонтира-

ното читалище. Много топло
прозвуча изказването на Иван
Георгиев, кандидат за съветник,
който сподели свои спомени от
съвместната работа за развитието на селото. Удобство за
всички е ремонта на пътя Александрово-Поляна , потвърдиха
александровци. Всички приветстваха изказването на Митко
Андонов, кандидат за кмет
на общината, който припомни
трудните години в началото на
прехода и пустеещите земи,
които днес, благодарение на
активната политика на БСП за
развитие на земеделието, вече
не само са 100 % обработваеми.
Земеделието тук е важен фактор за осигуряване на заетост
в района, развитие бележи и

ТЕЛ. 0895175430, 0894831628, 04761 99 22

Òðàóðíà àãåíöèÿ „Ïîêîé” – Ñòðàëäæà

Предлага ковчези на цената на общината.
Доставката в рамките на града е безплатна. Цена за
брой плюс кръст - 67 лв.

Òðàäèöèèòå ñà æèâè

животновъдството. „Има още
върху какво да работим. Знаем
какви са следващите задачи.
Всичко което до днес обещавахме – е изпълнено. И това
е основанието да ни вярвате!
Заедно ще продължим напред!”,
каза г-н Андонов докато залата
вече аплодираше одобрително
думите му.
Вечерта продължи с един
прекрасен концерт на ансамбъл „Въжички”. Възрастни и
по-млади, деца се хванаха на
хорото.

Жители и гости на с. Първенец се събраха в салона
на читалището, за да отпразнуват своя традиционен
събор. Млади и стари прекрачваха прага на много добре
поддържаната сграда, разглеждаха с интерес етносбирката, припомняха си спомени от старо време. Кметският
наместник Иван Дойчев, който откри празника, разказа
за възникването на събора и припомни интересни моменти от историята на селото. Поздравление за празника
поднесе Иван Иванов, вр. изп. длъжността кмет на общината. Тракийският ансамбъл добави един прекрасен
концерт, който повиши настроението на млади и стари.

8 октомври 2015 г.
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„ÁÑÏ èçïúëíÿâà îáåùàíèÿòà ñè!”

В салонa на читалището – Поляна хората пристигнаха на предизборната среща с кандидатите от
листата на БСП за кмет на общината, общински съветници и кмет
на селото с убедеността, че това
са хората, които добре познават и
им вярват. Спомняха си колко неугледна беше залата преди ремонта
осъществен от общината. И се
радваха, че днес могат в приятна
обстановка да посрещнат гостите
си, да се радват на програмата на
ансамбъл „Въжички”.
Бюлетина номер 6 ще гарантира бъдещето ни!, категорични
бяха възрастните мъже и жени,
всеки от които искаше да стисне
ръката на Митко Андонов, кандидат
за кмет на общината, да го увери,
че одобрява предизборната му
програма, че очаква с. Поляна да

бъде в полезрението на общинското
ръководство и още не малко добри
дела да се случат.
„Приятели, нашето предимство
е, че познаваме всеки от вас, че
споделяме болките и радостите
ви, че сме готови да помогнем на
всеки!”, подчерта в обръщението
си Мария Толева, кандидат за общински съветник и председател на
ОбС на БСП. Тя маркира всичко
онова, което под ръководството на
далновидния и опитен кмет Митко
Андонов е постигнато в различните
области – образование и култура,
социална политика, здравеопазване.
„Няма нерешими проблеми! Нужна
е настойчивост, желание и упоритост за изпълнението им.”, подчерта
Иван Георгиев, споделяйки стореното за Поляна през последния
мандат – ремонт на междуселския

Â ÎÓ "Ñâ. ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé” –Ñòðàëäæà

Íàé-ãîëåìèÿò óðîê
У ч е -

ниците от
ОУ „ С в .
Св. Кирил
и Методий“
Ст р а л д ж а
се включиха в инициативата
на Министерството
на образованието и
науката, в
партньорство с УНИЦЕФ България , „Най-големият
урок в света“, чиято цел е популяризиране на новите
глобални цели за устойчиво развитие: изкореняване на
бедността, добро здраве, качествено образование, равенство между половете, чиста енергия, сигурна работа и
икономич е с к и
растеж,
иновации
и инфраструктура
и др.
Урокът
започна с
предст авяне на
планетата Земя
и всички
нейни красоти, след което вниманието на учениците
беше насочено към проблемите на Земята. Учениците
споделяха кои са за тях най- големите проблеми на
хората- война, бедност, насилие между хората, глад,
замърсяване на околната среда и други. Учителят им
Цветелина Тончева ги запозна с глобалните цели за
устойчиво развитие на страните-членки на ООН, които
трябва да бъдат изпълнение до 2030г., след което децата
направиха постер с предложенията. Децата изразиха
намерение да разкажат вкъщи и на свои приятели за
наученото в днешния „Най-голям урок в света“.

път Поляна –Александрово, ремонт
на читалището, обновление на кметството, ремонт на селски чешми,
чакълиране на улици…”. Не е лесно
да се управлява община в днешно
време. Но с кмет като Митко Андонов, един улегнал и изключително
опитен човек, с един екип от професионалисти, можем да постигнем
всичко!”, поиска за пореден път доверието на полянци г-н Георгиев. За
значението на добрата връзка между
общинско ръководство и ОбС говори Атанаска Кабакова. И за доброто
взаимодействие с всяко от селата
на общината с пожеланието отново
„Заедно да вървим напред!” Митко
Андонов, кандидат за кмет на общината, беше посрещнат с очакване
и с видимо внимание. Той изрази
уважението си към своите другари в
листата на съветниците – хора опит-

ни, доказали се в своята професия,
млади и по-възрастни, с авторитет
и влияние. Увери присъстващите в
залата за предстоящо изграждане
на нова база за Центъра за бърза и
неотложна помощ във Войника, за
намерението да изгради Инспекторат по изпълнение на наредбите
на общината, за новите социални
проекти, по които предстои да се
работи, за реализацията на вече
стартиралите. „Доказали сме, че можем, че знаем как да го постигнем!
Заедно продължаваме напред!”, каза
на финала г-н Андонов.
Последва диалог по различни
проблеми на селото, конкретни
предложения, препоръки. И естествения завършек на тази полезна
среща беше програмата на ансамбъл
„Въжички”, който вдигна настроението на всички.

Ïåñíè è çàêà÷êè â ×àðäà
Участниците във фолклорната група
„Росна китка” при читалище Чарда организираха хубав празник. С посвещение на
Международния ден на възрастните хора
жените се събраха, за да изпеят най-хубавите народни песни от своя репертоар,
имаше хуморески, имаше закачки и веселба. „В нашия клуб ние се чувстваме
щастливи. Никой не мисли за възрастта си
. Събираме се по различни поводи и винаги
се стараем да организираме събития, които
да носят радост на хората!” споделя Мария
Монева, секретар на читалището.
Фолклорната група има множество изяви
в селото , в общината и на национално
ниво. Грамотите, които се пазят в читалищния архив, са десетки.

Êîãàòî ñïîìåíèòå çàãîâîðÿò…
Ñðåáðî â êîñèòå,
ïåñåí
â äóøèòå
По покана на Сдружение „Съюз на пенсионерите

Незабравими ученически години! Толкова емоции, радост, приятелства и първи любови…Всичко, което е най-мило като че ли се събира
тъкмо в ученическите години. Това споделяха на своята среща завършилите образованието си в СОУ”П.Яворов” Стралджа през 1980 г.
Времето е сложило своя отпечатък върху лицата на довчерашните ученици. Но в погледа им е все същата енергия, жизнерадост и
вълнение. Спомените се редиха един след друг, за успехи в учението
и спорта, за похвалите на учителката, за лудории и какво ли още не.
Среща, която не се забравя! И непременно всички пожелават да
се повтори.

2004” Бургас фолклорната група при клуб „Дълголетие”
Стралджа взе участие във фестивала „Сребро в косите,
песен в душите”. Той се проведе под домакинството на
Лукойл и събра фолклорни групи от всички краища
на България. Стралджанските песнопейки грейнаха на
сцената със своите носии. Изпълнението на песните
„Завило се й вито хоро”, „Марийка платно тъчеше” и
„Каква се люлка люлее” предизвикаха ръкоплясканията
на многобройната публика. Песните бяха определени
като особено интересни, защото са нечувани на тази
сцена. Свой успех регистрираха и индивидуалните
изпълнители Станка Кирова и Стойка Желева , които се изявиха с песните „Мама Недко от сън буди” и
„Тръгнала е Ганка”.
Групата се завърна с Грамота за участието и Статуетка на фестивала.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Â íîâèÿ ôóòáîëåí ñåçîí

Ìíîãî äîáúð ñòàðò
íà ÎÔÊ”Ñòðàëäæà”
бедата над
отбора на
ФК”Искра”
Симеоново.
На наш терен, с една
активна и
много емоционална
публика,
сред която
беше лично
президентът на ОФК
”Стралджа”
Митко Андонов, момчет ат а на
треньора
Тодор Тодо-

Футболистите от
ОФК”Стралджа” стартираха новия футболен
сезон с изключително
силни срещи без да допуснат гол в своята врата.
Четири гола във вратата
на ФК „Левски” Безмер
бяха напълно достатъчни за публиката, която
активно подрепяше всяка добра изява на терена.
С ФК”Бенковски” Зимница резултатът приключи с убедителното 5:0
за стралджанци. Още
по-сериозна беше по-

Отборът на ОФК”Стралджа”
Димо Маринов
Калоян Златев
Калоян Росенов
Стефан Христов – капитан
Фатих Исмаилов
Тольо Йорданов
Димо Йовчев
Димитър Павлов
Георги Рашев
Генади Георгиев
Красимир Тончев
Пламен Иванов
Цветан Кръстев
Иван Терзиев
Димитър Арнаудов
Йордан Събев

ров доказаха, че са класа
над противника. След
головете на Калоян Росенов, Тольо Йорданов,
Димо Йовчев, Димитър
Павлов, Красимир Тончев срещата приключи с
резултат 5:0. За момчетата бяха ръкоплясканията
на публиката и окуражителните възгласи.
Радостта на футболисти
и фенове прерастна в
обещание за нови и категорични победи за първото място в класацията.
Според специалистите
ОФК”Стралджа” навлиза
в новия сезон с един много добре подготвен отбор,
силни
срещи,
ком б и нативна
игра и
сериозна мотивация.
Така , че
изненадите за
противниците
тепърва
предстоят.

Â Îáùèíà Ñòðàëäæà

Âíèìàíèå êúì äåòñêî-þíîøåñêèÿ ôóòáîë

Развитието на детско-юношеския футбол,
ангажиране вниманието
на колкото може повече подрастващи и техните родители към спорта, изграждане на отношение към любимата
игра – това са целите на
ОФК”Стралджа”, които
припомни Митко Андонов, президент на клуба
пред родители и деца от
града. Той съобщи, че е в
ход подготовката на един
изключително интересен
детски есенен турнир.
Вниманието е към децата
до пети клас от Стралджа,
които на 10 октомври
ще имат възможност да
играят със свои връстни-

ци от такива престижни
и авторитетни клубове
като ПФК”Литекс” Ловеч,
ПФК”Черноморец” Бургас и ПФК”Ботев” Пловдив. Всеки от тях вече е
потвърдил участието си
в турнира на Стралджа.
Лично Даниел Боримиров, който ръководи детско-юношеския футбол
на ПФК”Левски 2014”
София, в писмо до ръководството на ОФК „Стралджа” е изразил възхищението си от базата на града, прекрасните условия
за спорт на децата заедно
с искреното съжаление,

че няма да участват в
турнира поради предварително планирани
ангажименти.
За цялостната организация на турнира
разказа пред най-малките футболисти на
Стралджа и техните
родители треньорът на
ОФК”Стралджа”Тодор
Тодоров. Той подчерта, че изградените
възрастови футболни
формации в града / до
пети клас, V-VІІІ клас,
юноши младша възраст/дават основание
за силна приемственост, за
изграждане
на футболисти с опит и
отношение
към спорта
като цяло.
К л у б ъ т
разполага
и с квалифицирани
треньори,
които работя т м н о го
всеотдайно.
„Публиката
и вие, родителите, сте
нашия 12-ти
състезател в
отборите.

Ние не можем без вас!
И сега за пореден път
вярваме,че ще ни подкрепите!”, каза той. Приятно прозвуча мнението на
Николай Русев, който от
името на родителите изрази благодарността към
ръководството на стралджанския клуб, който
прави всичко възможно
за осигуряване необходимите условия за детския
футбол.
Проведенат а среща
стана повод и за един
кратък анализ на първите
изиграни футболни двубои от ОФК”Стралджа”
и първите успехи. От три
изиграни срещи „Стралджа” има само победи и

нито един допуснат гол в
своята врата. Този успех
се предшества от 45-дневна сериозна подготовка
на обора и 5 контролни
срещи. В ОФК”Стралджа”
са привлечени 11 футболисти от Стралджа, още
по 6 от Ямбол и Сливен.
Средната възраст на отбора е само 22-23 г. като
е постигнат добър баланс
между млади и опитни играчи. Всеки от състезателите е прецизно подбиран
на база възможностите
и опита. Очакванията са
ОФК”Стралджа” да направи поредния силен
сезон в областното първенство, за да стигне и до
заслуженото първо място.
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институт – Ямбол Йовчо Енчев,
Таньо Хоралски, Душо Иванов,
Костадин Георгиев, Иван Кърев, Господин Иванов, както
и състезателите от Стралджа
Иван Георгиев, Георги Митев,
Стефан Събев, Йордан Шидерски, Филип Дамянов, Атанас
Андонов, Георги Кабаков, Андон Рибаров, Николай Николов,
Въльо Георгиев споделяха, че
този човек има наистина изключителен принос за развитието
на волейбола и спорта като
цяло както за Стралджа така и
Може да го срещнете по
улиците на Стралджа. Винаги
елегантен, сериозен, спретнат
и изпънат като струна. Въпреки годините! Фигурата на
Васил Михалчев е останала
като недокосната от времето.
И сигурно за това е „виновен”
спорта, на който цял живот е
подвластен той. Десетки са
тези, които са преминали през
школата „Михалчев”. До един
не само го уважават, те се прекланят пред онова, което той им
е дал. И може до безкрайност да
разказват за интересни срещи

на игрището, за постигнати
успехи, спечелени медали, за
истински спортни подвизи…
Навършените 80 г. на Васил Михалчев, волейболът,
спортните постижения , треньорския труд през годините
събраха в Стралджа волейболисти- ветерани както от
града, така и от Института за
подготовка на учители Ямбол.
Малко е да се каже, че всеки
от тях поздравяваше сърдечно
своя спортен идол, мъжете до
един се покланяха уважително.
Представителите на учителския

отборите дисциплинирано се
строиха, за да изслушат Иван
Георгиев, зам.кмет на общината, който прочете поздравителен адрес до юбиляра от името
на кмета Митко Андонов.
„Огромен е приносът Ви за
възраждането на волейбола
в града, за изграждането на
спортни съоръжения, за създаване на истински спортисти в
нашия град. Успявахте така да
ги мотивирате, че непременно
да бъдат победители!” Поздравителният адрес приключва

Ñåëî ñ òðàäèöèè è
В стралджанското село
Джинот има една особена
атмосфера в която българския дух и традиции
са ярки и непреходни,
предават се на младите
с търпение, с желание и
с очакване да се съхранят във времето все така
живи и истински. Принос
за това имат неуморимите
самодейци от фолклорната
група при пенсионерския
клуб, всички жители на
селото, които участват
в ежегодните „Празници
на традициите”. Това е
събитието, което държи
джинотци все заедно,
кара ги да бъдат все пооригинални в идеите си,
да привличат нови и нови
гости от близо и по-далеч.

В такова село е лесно да
се работи. И км.наместник
Георги Димитров много
добре оценява това. Не
само се радва на успехите на самодейците. Той

за Ямбол.
Срещата в СОУ”П.Яворов”
продължи на игрището, където
пред погледа на Васил Михалчев неговите момчета показаха,
че любовта към волейбола е за
цял живот. Топката все така
танцуваше в ръцете им както
на младини. Плонжираха, макар
и малко по-тежко, насърчаваха
се един друг, забиваха умело,
показаха стил и в сервиза.
Ръкоплясканията на треньора
бяха наградата която очакват.
След волейболния театър

ги поощрява, подкрепя и
амбицира. За всичко това
стана дума и на предизборното събрание в Джинот
за представяне на кандидатите за кмет на община

Стралджа, за общински съветници и кмет на селото.
Ръкопляскания съпровождаха биографиите на
всеки един от тях заедно с

с израз на гореща признателност за стореното в името на
волейбола. Развълнуван г-н
Михалчев прие поздравителния адрес, подаръка и цветята,
а очите му отново бяха там,
при момчетата, които винаги
са го радвали с победите си и
с любовта към спорта.
Ще срещнете Васил Михалчев в Стралджа. Не го
разминавайте без поздрав.
Този човек наистина е една
легенда, която заслужава уважение.

ñèëåí áúëãàðñêè äóõ

одобрителните коментари,
че това са хора познати на
джинотци, с авторитет и с
доказан принос за общината. Сърдечно и топло
прозвуча обръщението на

Желязка Тончева, кандидат
за общински съветник,
родом от Джинот, която
заяви желанието си да
бъде полезна на хората,

които обича. „ Аз вярвам,
че всички вие ще подкрепите и кандидатурата на

Георги Димитров, единствен кандидат за кмет
на Джинот, беше кратък

Митко Андонов за кмет на
общината, човекът, който в
продължение на 12 г. умело ръководи работата на
общинска администрация
, работи неотстъпно, упорито и много всеотдайно с
грижа за всяко селище, за
всеки човек”, подчерта тя.

и ясен в посланията си.
Изразявайки увереност, че
на 25 октомври селото ще
бъде сред първите с найвисок изборен резултат за
БСП, той не пропусна да
съобщи кои са най-важните задачи, предстоящи за
изпълнение в новия ман-

дат. И спечели одобрението на залата. За реализираните идеи през последния
мандат говори Иван
Георгиев, кандидат за
общински съветник.
В приятната дружеска
атмосфера изказването на Митко Андонов,
кандидат за кмет на
общината, прозвуча
ведро и оптимистично. С благодарност
към джинотци, които
могат да отделят зърното от сламата, могат
да бъдат категорични в
решенията си. „Нека и
този път докажем силата си, единността си
и желанието заедно да
продължим напред”,
каза усмихнат г-н Андонов, а продължение на
думите му бяха утвърдителните ръкопляскания в
залата.
Грижата да повдигнат
настроението по-нататък
имаха самодейците от танцовата и певческа група
при читалище Иречеково.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

7

Äî êðàÿ íà îêòîìâðè äåêëàðèðàìå
è ïëàùàìå àâàíñîâ äàíúê
данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху
доходите на чуждестранни
физически лица (например върху възнаграждения за услуги,
неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България,
доходи от лихви и други), както
и за окончателните данъци
върху доходите от дивиденти

и др., дължими от местни и
чуждестранни физически лица.
Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона
за корпоративното подоходно
облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза
на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци,
включително общините. През

първото и второто тримесечие
на годината в Ямбол са подадени близо 1500 декларации за
авансов данък
Повече информация за попълване на декларациите и за
плащане на дължимите данъци
клиентите на НАП могат да
получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на
един разговор.

ɊȺɁɉɂɋȺɇɂȿ ɇȺ ȺȼɌɈȻɍɋɇɂɌȿ Ʌɂɇɂɂ
ȼ ɈȻɓɂɇȺ ɋɌɊȺɅȾɀȺ ɉɈ ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂȿ
ɋɌɊȺɅȾɀȺ – əɆȻɈɅ

Физическите лица могат да
декларират пред предприятието или самоосигуряващото се
лице, което през четвъртото
тримесечие на годината им
изплаща доход от наем или от
друга стопанска дейност, че
желаят да им бъде удържан
авансов данък. Това гласи промяна в Закона за данък върху
доходите на физическите лица
(ЗДДФЛ), която влезе в сила
на 01. 01. 2015 г. Така, когато
декларират през следващата
година доходите си от 2015
г., в масовия случай, лицата
няма да имат задължение да
довнасят данък.
От НАП обръщат внимание,
че при липсата на писмено
заявено желание от страна на
физическите лица, предприятията и самоосигуряващите се
лица – платци на съответните

доходи по закон не следва
да удържат авансово данък
за доходите, изплатени през
четвъртото тримесечие на годината. Желанието за удържане
на авансов данък може да бъде
заявено в новият образец на
сметка за изплатени суми,
която може да бъде намерена
на интернет страницата на
Агенцията – www.nap.bg.
От НАП напомнят още, че
всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което
изплаща на физически лица
доходи извън тези по трудов
договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци.
Декларацията – по чл. 55, ал.
1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал.
1 от ЗКПО за дължими данъци
(образец 4001), се подава в
сроковете за внасяне на дъл-

Типично есенен месец, октомври често редува мрачните
и дъждовни дни,
със слънчеви и
топли периоди,
изве стни като
„периоди на възвръщане на лятото”.
Тази година
о к т ом в р и з а почна с хладно
време, но постепенно дневните
температури през
седмицата до 11
октомври ще са
нормални за периода. През октомври като цяло
сутрин е студено,
а мъглите стават
все по-характер-

но явление. След 10-ти
и температурите ще започнат да се понижат.
Във високите части на
планините, над 2000м
метра е възможно да
превали и сняг.
През първите дни
от второто десетдневие
трябва да сме подготвени за по-хладно време, защото от север ще
продължи да прониква
студен въздух. След 15ти октомври, обаче се очаква

6.30

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə

5.55

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

7.20

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə

8.00

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

8.50

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

9.03

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

9.30

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

9.10

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɈɌ
ɋɍɇȽɍɊɅȺɊȿ
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə
ɉɊȿɁ ɑȺɊȾȺ
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɉɊȿɁ
ɂɊȿɑȿɄɈȼɈ
ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə

10.10

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

11.30

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

11.50

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

10.20

Декларацията за дължими

Áåç èçíåíàäè ïðåç îêòîìâðè

температурите за кратко да
се повишат, но ще трябва да
носим чадърите с нас, защото
се очакват валежи, в отделни
райони значителни.
Облачното, а в равнините и
мъгливо време ще се задържи
до края на месеца. Отново не
са изключени и валежи. На 25
октомври ще преминем към
зимно часово време.
Най-високите температури
през месеца ще бъдат между
20 и 25 градуса, а най-ниските
– между минус 1 и 4 градуса.

əɆȻɈɅ – ɋɌɊȺɅȾɀȺ

ȺȼɌɈɋɉɂɊɄȺ

жимите данъци. Авансовият
данък за доходите от наем и
от друга стопанска дейност,
удържан за доходи, изплатени
през третото тримесечие на
2015 г. се декларира в срок до
31 октомври 2015 г.
Декларацията се подава и от
физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото
се лице – платец на дохода не е
задължено да удържа и съответно да внася данък. Дължимите
данъци се декларират в НАП до
края на месеца, следващ тримесечието, през което е придобит
доходът, като за доходи от наем
или от друга стопанска дейност,
придобити от физическите
лица през третото тримесечие
на годината срокът е съответно
31 октомври 2015 г.

7.10
8.10
8.40

10.20
11.50
12.30

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

13.00

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

14.10

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

15.34

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

16.30

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

17.00

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ɁȺȻȿɅȿɀɄȺ

ɑȺɋ ɇȺ
ɌɊɔȽȼȺɇȿ

ɑȺɋ ɇȺ
ɌɊɔȽȼȺɇȿ

12.30

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə

13.30

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə ɂ
ɉɈɇȿȾȿɅɇɂɄ
ɈɌ Ɋɍɋȿ
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə

14.00

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

15.00

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɈɌ
ɋɍɇȽɍɊɅȺɊȿ
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɉɊȿɁ
ɂɊȿɑȿɄɈȼɈ
ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə

15.25

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

17.00

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

17.30

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ɋɌɊȺɅȾɀȺ – ɋɈɎɂə
ȻȺɊ ɄɊȿȾɈ

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ

15.30

6.30

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ

17.30

ɋɌɊȺɅȾɀȺ – ȼȺɊɇȺ

7.55

ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ ɁȺ
Ɋɍɋȿ
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɉɊȿɁ
ɂɊȿɑȿɄɈȼɈ
ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə
ɉɊȿɁ ɑȺɊȾȺ
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə
ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɁȺ
ɋɍɇȽɍɊɅȺɊȿ
ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɉɊȿɁ
ɂɊȿɑȿɄɈȼɈ
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə
ɉɊȿɁ ɑȺɊȾȺ
ȾɈ ɆȺɅȿɇɈȼɈ
ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɁȺ
ɋɍɇȽɍɊɅȺɊȿ

ɋɈɎɂə - ɋɌɊȺɅȾɀȺ

3.40

5.45

ȺȼɌɈɋɉɂɊɄȺ ɁȺȻȿɅȿɀɄȺ

ɐȿɇɌɊȺɅɇȺ
ȺȼɌɈȽȺɊȺ
ɐȿɇɌɊȺɅɇȺ
ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ

ȼȺɊɇȺ – ɋɌɊȺɅȾɀȺ

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ

16.00

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ

ɋȿɁɈɇɇȺ V-ȱɏ

14.30

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ɋȿɁɈɇɇȺ V-ȱɏ

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ ɇȿȾȿɅə

ɋɌɊȺɅȾɀȺ – Ɋɍɋȿ

8.25

ɋɌɊȺɅȾɀȺ–ȼɈȾȿɇɂɑȺɇȿ-ɉȺɅȺɍɁɈȼɈ-ɂɊȿɑȿɄɈȼɈ

10.20
16.30

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ

ɋɌɊȺɅȾɀȺ–ɅɈɁȿɇȿɐɋɍɇȽɍɊɅȺɊȿ

14.00
18.00

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ

ɁȺȻȿɅȿɀɄȺ: ɉɔɌɇɂɐɂɌȿ ɉɔɌɍȼȺɓɂ ȼ ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ȽɊ. ɋɈɎɂə ȼ
ɑȺɋɈȼȿɌȿ 3.40 ɂ 6.30 ɌɊəȻȼȺ ȾȺ ɇȺɉɊȺȼəɌ ɉɊȿȾȼȺɊɂɌȿɅɇȺ ɁȺəȼɄȺ ȼ
ȻɂɅȿɌɇɂɌȿ ɐȿɇɌɊɈȼȿ ɇȺ ȿɈɈȾ”ȾɂɑɈɇɂ” ɇȺ ȿȾɂɇ ɈɌ ɋɅȿȾɇɂɌȿ
ɌȿɅȿɎɈɇɂ: 046/ 66 23 41; 046/ 66 18 43

8 октомври 2015 г.
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