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ÏÎÊËÎÍ ÏÐÅÄ ÂÀÑ,
ÐÀÄÅÒÅËÈ ÇÀ ÍÀÐÎÄÍÀ ÑÂßÑÒ!

Всяка година на 1 ноември нашият
народ почита онези свои предци, които със словото си и с делото си са
дали най-сериозни доказателства , че
са истински народни будители, че са
пазители на духовните ценности на
българската нация през вековете, че са
горещи родолюбци, че са хора, които за
честта и достойнството на родината
са готови да отдадат и живота си.
От 1909г., когато за първи път се
отбелязва празника, до днес, в първия ден на ноември, отдаваме
своята почит, признателност, уважение и преклонение на всички
„заслужили българи”.
Сред имената на многобройните книжовници, възрожденци,
светци и мъченици, герои на драматичното ни минало задължително споменаваме Иван Рилски и Паисий Хилендарски, Софроний
Врачански и Неофит Бозвели, за да последват Раковски, Левски и
Ботев, Караджата и Хаджи Димитър... Винаги в съзнанието ни
на този ден приссътват и Добри Чинтулов, Иван Вазов, Захари
Стоянов....
Поклон пред всички радетели за народна свяст и българско
самосъзнание!
В деня на българските будители прибавяме своето уважение и
признателност и към нашите местни просвещенци, пазители на
българщината, които са писали и продължават да пишат с труда
си , с ума си, с делото си страница след страница, година след
година историята на нашия град, на нашата община.
Чест и слава на тези, които вече са в миналото!
Благодарности към днешните учители и културни дейци, към
читалищните деятели, към радетелите за чист български език,
към съзидателите, към родолюбците!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
МИТКО АНДОНОВ,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

НОВО!

НОВО!

Ïîêàíà
Във връзка с празничните
прояви в чест на 100 години
Балкански войни на 31 октомври 2012 г., сряда, от 17
ч. в Центъра за обществена
подкрепа/пенсионерския клуб/
Община Стралджа и Общински исторически музей организират Среща на историци
и близки на загиналите стралджанци в Балканските войни.
Преди това в 16,30 ч. в
парк „Младост” ще бъдат
поднесени венци и цветя пред
паметника на загиналите в
Балканските войни.
Нека заедно отбележим
100-годишнината от Балканските войни! Да отдадем признателност на героите!

Ñåñèÿ ïî
âðåìå íà
ïðàçíèöè
Íà ñòð. 2

НОВО!

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

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

50 ëþáèìè
êíèãè íà
ïúò êúì
÷èòàòåëèòå
Íà ñòð. 4

ÄÅÍÎÍÎÙÍÀ ÒÐÀÓÐÍÀ ÀÃÅÍÖÈß „ÏÎÊÎÉ”
Извършва цялостна организация на погребения в цялата страна
Тел. за контакти:

0895175430, 0894831628; 04761 99 22
гр. Стралджа, до ж. п. гарата, Марин Куртев Тончев

Ìàãèÿ íà
ñöåíàòà â
Ñòðàëäæà
Íà ñòð. 5

30 октомври 2012 г.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Ñåñèÿ ïî âðåìå
íà ïðàçíèöè

Председателят на ОбС в Стралджа
Атанаска Кабакова покани съветниците
на 12-то заседание, което ще се проведе
на 30 октомври. Денят съвпада с периода, в който се провеждат и проявите,
посветени на Празника на Стралджа- 8
ноември, Архангеловден.
Основната информация на вниманието на съветниците ще бъде за
работата по прилагане Наредба № 1 за
опазване на обществения ред, околната
среда и приветливия вид на територията
на общината и Наредба №17 за регистрацияи контрол на движение на ППС
с животинска тяга. В хода на работата
ОбС ще обсъди предложението на
кмета Митко Андонов за допълнение
към Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси
и цени на услуги, както и актуализация
на Наредба № 6 за реда и условията за
издаване на разрешение за поставяне

на временни съоръжения, елементи на
градското обзавеждане и рекламите,
информационни и монументално-декоративни елементи на територията на
общината. В дневния ред са включени
още докладни записки относно ликвидиране на съсобственост, отпускане
на еднократни финансови помощи и
др. Очаква се ОбС да даде съгласието
си Община Стралджа да кандидатства
за безвъзмездна финансова помощ по

мярка 3.4.”Развитие на нови пазари и
промоционални кампании” както и в
процедура по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”. На
обсъждане ще бъде подложено предложението на г-н Андонов за предприемане действия, свързани с подготовката
и кандидатстването на общината с
проект „Първоначално залесяване на
неземеделски земи на територията на
Община Стралджа” по ПРСР.

Çåìåäåëñêè çåìè ïîä íàåì

Близо 200 имота- общинска земеделска земя в землищата на селата Поляна,
Войника, Люлин, Саранско, Каменец,
Правдино, Първенец, Тамарино, Маленово, Александрово разигра община
Стралджа на търг за отдаване под наем
за срок от 6 години. Обект на търга бяха
земеделски земи от различна категория
– от ІІІ до Х-та, като началните тръжни
цени варираха от 20, 00лв. /дка за най-

високата категория до 8,00 лв./дка за
най-ниската.
Комисията, назначена от кмета на
общината Митко Андонов, с председател Иван Георгиев, зам.-кмет, отчете че
явилите се 5-ма кандидати са участвали
успешно в търга и наетата земя е около
70% от обявената. С най-висока цена,
над 60 лв./дка, се оказват имотите в
землището на Каменец, останалите са

спечелени с наддаване само на една
стъпка. Добро впечатление направи,
че желаещите да обработват общинска
земеделска земя под наем са хора, които
реално обработват земи в съответните
землища и сега добавят към тях новонаетите. Без внимание остана само
земеделската земя на територията на
Александрово, където имотите са предимно от V-VІ категория в планински
район и вероятно това е причина за
липсата на интерес.
Обявения пореден търг за отдаване
под наем на общинска земеделска земя в
община Стралджа този път обхващаше
предимно по-малки парчета от по 3,4
или 5 дка. С приключването му се изчерпва свободната общинска земеделска
земя за отдаване под наем. В землището
на Стралджа общината няма свободна
земеделска земя за отдаване под наем.

Äåöà îò Òóðöèÿ îïîçíàâàò áúëãàðñêà ôëîðà è ôàóíà
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ
8 НОЕМВРИ, „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ”

ÏÐÀÇÍÈÊ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀ
30 ОКТОМВРИ - ВТОРНИК
17,00 ч., Клуб на пенсионера, Стралджа
Творческа среща с поета Валери Станков
31 ОКТОМВРИ - СРЯДА
10,00ч.-Ритуална зала – Стралджа
Откриване фотоизложба на Красимир Толев
11,00ч. – читалище „Възраждане-1928”-Войника
Празничен концерт, посветен на Деня на народните будители
17,00ч. – пенсионерски клуб – Стралджа
100 г. Балкански войни – мероприятие на Общински музей Стралджа
1 НОЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК
11,00ч.-читалище”Просвета-1892”-Стралджа
Фотоизложба „Незабрава” посветена на 120г. на читалището в Стралджа
11,30ч. – паметника на П. Кр. Яворов
Поднасяне венци на признателното гражданство
14,00ч. – стадиона на ОбФК ”Стралджа”
Турнир по футбол на малки врати
15,00ч.- Народно събрание на РБългария
„Час на класния” – посещение на ученици от СОУ ”П. Яворов”
2 НОЕМВРИ – ПЕТЪК
8,00ч. – стрелбище – Стралджа
Турнир по спортна стрелба
17,30ч.- читалище”Просвета-1892” Стралджа
120-годишен юбилей на читалището
3 НОЕМВРИ – СЪБОТА
11,00ч. залата на ОбС –Стралджа
Обявяване резултатите и награждаване на отличените в Първия национален
литературен конкурс „Дървото на живота”
11,00ч. Клуб на пенсионера – Стралджа
„Златна сватба”
21,00ч. – ресторант „Хемус”
Младежка дискотека
4 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ
10,00ч. – площада на с. Джинот
Празник на традициите
18,00 ч.-читалище „Просвета-1928” – Воденичане
Празничен концерт
5 НОЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК
15,00ч. – ЦОП -Стралджа
Парад на плодовете и зеленчуците
16,30ч.-Общински музей
„Багри от миналото”-изложба традиционно облекло на различни етноси
18,00 ч.-пенсионерски клуб Стралджа
20 г. клуб „Дълголетие „ –Стралджа
6 НОЕМВРИ – ВТОРНИК
17,00 ч. – площада на с. Александрово
Празничен концерт
18,30 ч.- читалище „Хр.Ботев-1922” – Поляна
90 г. НЧ”Хр.Ботев-1922” –Поляна
7 НОЕМВРИ – СРЯДА
15,00ч.-ЦСРИ - Стралджа
Рожден ден на Центъра

От 15 до 21 октомври в Стралджа гостува група от 15 ученици от
община Сулоглу, РТурция. В изпълнение на трансграничния проект
„Стралджа и Сулоглу -пътуване
отвъд границите” децата разгледаха изградения учебно -информационен комплекс при х.”Инджови
извори” във Войнишкия Бакаджик,

запознаха се с богатата флора и
фауна на района , разходиха се по
изградените две екопътеки, посетиха гнездата за наблюдение на
птици. Домакините от Стралджа
организираха за своите гости и
екскурзия до Етъра в Габрово, Царевец във Велико Търново, Трявна.
С посещението на тази група

„ÌÅÃÀ ÍÅÒ ÁÚËÃÀÐÈß” Ñ ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÑÒÐÀËÄÆÀ

Новините в местната телевизия на Стралджа се оказват един
от най-добрите начини за информиране на населението. Паузата от
няколко месеца създаде повод абонатите упорито да настояват за
възстановяване на емисията. Настъпилите промени във фирмата,
новото ръководство и подновяване договорните отношения с общината са само част от реорганизацията в медията. Сега на дневен
ред отново е вниманието към регионалните новини.
За сведение на всички абонати на телевизия „МЕГА НЕТ БЪЛГАРИЯ”- от 23 октомври телевизията възстанови предаването на
местните новини. На този етап те звучат като телевизионно радио.
Въпрос на време е ръководството да осигури традиционното излъчване на видеоматериалите.

от Турция се затваря цикъла от
разменните обучителни сесии, които се провеждаха на територията
на Турция и България. Те имаха
характера на „зелени училища” и
ставаха повод за тестване на създадените за двете общини учебно
-образователни програми от експерти -педагози.
През ноември предстои заключителния семинар по проекта
с последваща заключителна пресконференция.

ПОГРЕБАЛНА АГЕНЦИЯ „РАЙ”
Гр. Стралджа,
пл.”Демокрация” № 3
Организация на всички дейности по едно погребение.
Ние ще помогнем да се справите!
ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0884554761
ИЛИ 0889198988

8 НОЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК
ДЕН НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА
9,00 ч.-парк „Младост”
Поднасяне на венци пред паметниците на загиналите
9,30ч.- храм „Св. Архангел Михаил”
Света литургия и благодарствен молебен
10,30ч.-площад ”Демокрация”
Ритуал по издигане на националното знаме, знамето на общината и знамето
на ЕС, слово на кмета Митко Андонов
Празнично веселие, концерт
9 НОЕМВРИ- ПЕТЪК
20,00 ч.- читалище „Просвета-1927” – Иречеково
Празничен концерт
10 НОЕМВРИ – СЪБОТА
9,00 ч. – ресторант „Хемус”
Турнир по спортен бридж
17 НОЕМВРИ – СЪБОТА
11,00 ч. – с. Богорово
100 години от построяването на храма „Св. Архангел Михаил”

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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на миналия век, е залесен с някои
по-редки и интересни дървесни
видове като маклура, например.
През годините парковете бяха
поизоставени, дърветата залиняха, някой бяха изсечени, липсват
ограждения и животни влизат безпрепятствено. Сега всичко това ще
се промени и то само за няколко
месеца. Стойността на договора
за изпълнение на проекта е 1 596
282 лв., реконструкцията на двата
обекта трябва да се извърши съответно за 4 и за 6 месеца. Време,
през което предстои пълно възстановяване на зелените оазиси на
града- ограждения, оформяне на
алеите, осигуряване на поливна и
елинсталации, осветление, зареждане с нови пейки, оформяне на
детски кътове, залесяване с нови
видове растителност, оформяне на
цветни петна, възстановяване и на
големия шадраван в Южния парк.
„В Стралджа живеят над 6

Ïðîåêò ùå ïðåîáðàçè
äâàòà ïàðêà íà Ñòðàëäæà

„Реконструкция и благоустрояване на парковете в град Стралджа”,
това е проектът на община Стралджа по Програмата за развитие на
селските райони, чието изпълнение
стартира вече стартира. Кметът на
общината Митко Андонов направи
първа копка последователно в парк
”Младост”, а след това и в „Южен
парк” в присъствието и с участието

на изпълнителите на строително монтажните работи. Съпричастни
с празника станаха и Атанаска
Кабакова, председател на ОбС,
зам.- кметовете Иван Иванов, Иван
Георгиев, Мария Толева, съветници, представители на общинска
администрация, много граждани.
Събитието се определя като едно
от най-очакваните не само заради

пълното обновление на парковете,
но и заради предвидените грижи и
за най-стария паметник- този на
загиналите в Балканските войни
стралджанци. Както потвърдиха
изпълнителите, част от хората
които ще работят в изпълнение на
дейностите по проекта, ще бъдат
наети от Стралджа.
Съществуващите на територия-

Äà ñúçäàâàìå çàåäíî!

Èíôîðìàöèîíåí äåí íà ÎÈÖ-ßìáîë â Ñòðàëäæà
политика на ЕС и Националната стратегическа референтна рамка, повишаване информираността на потенциалните бенефициенти и ефективността
при управление на средствата по оперативните програми, гостите увлекателно и с достъпен език презентираха
„Възможности за кандидатстване по
ОП”Развитие на човешките ресурси”
и ОП”Административен капацитет” по

ставителите на читалища от общината
беше провокирано и при представяне
на добри практики по оперативните
програми в област Ямбол. Приятно
прозвуча информацията, че към 21
септември 2012 г. от приключилите
проекти в област Ямбол са 47, от които
6 са на община Стралджа.
Информационният ден на ОИЦ
Ямбол в Стралджа е само началото на

та на Стралджа два парка са
характерна особеност на селището– единият е в центъра, където
са съсредоточени паметниците
на загиналите в Балканските
войни, в Отечествената война и
в съпротивителното движение,
другият, известен като Южен парк,
е интересен с това, че още при
създаването му през 50-те години

хил. души и те заслужават да имат
своите красиви места за отдих и
развлечения!”, подчерта кметът
на общината Митко Андонов,
който даде старт за изпълнение
на проекта с първата копка и
пожеланието за спорна работа на
изпълнителите. Догодина в началото на лятото работата трябва да
е финализирана.

Äâàìà êðàäàò 350 ëèòðà
äèçåëîâî
ãîðèâî, õâàùàò ãè
Служители от РУ "Полиция" - Стралджа задържаха двама мъже извършили

кражба на 350 литра дизелово гориво. Вечерта на 23 октомври, до с. Воденичане, полицейски патрул извършил проверка на лекотоварен автомобил “Тойота”,
управляван от И.П. на 55 г. от с. Осиковица, обл. Софийска и пътник В.П. на
29 г. от гр. Ботевград. В автомобила е намерено 350 л. дизелово гориво, за
което мъжете не дали обяснение. При последвалите полицейски мероприятия
е установено, че същата вечер горивото е откраднато от товароподемни машини, собственост на софийска фирма, работещи в каменната кариера до селото.
Работата по случая продължава. В РУ «Полиция» - Стралджа е образуваното
досъдебно производство.

Îòëàãàò ðàçäàâàíåòî íà
õðàíèòå
îò ÅÑ
Във връзка със закъснението на доставките на част от хранителните про-

дукти по програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на
Европейския съюз за най-нуждаещите се лица” уведомяваме обществеността,
че обявената дата за начало на втория транш няма да бъде спазена.
Веднага след получаването на недоставените продукти в складовете на Българския Червен кръст, ще ви информираме подробно за конкретния график на
раздаването по региони, както и за други подробности, свързани с програмата.

Ðàêîâîáîëíèòå â
îáëàñòòà
ñå óâåëè÷àâàò
Увеличение на броя на онкоболните в Ямболска област сочат окончателните

Областен информационен център
Ямбол гостува в Стралджа. В интересния и полезен информационния
ден взеха участие представители на
просветни и културни институции,
служители на общинска администрация, НПО, медии.
Срещата откри Мария Толева, зам.кмет на общината, която представи
екипа и темата”Представяне на добри
практики и актуални отворени процедури” с пожелание за успешна работа.
Водени от желанието за осигуряване лесен достъп до информация по
отношение на целите на кохезионната

дейности, допустими кандидати, отворени и предстоящи процедури, социални услуги. Предизвиквайки интереса
на присъстващите лекторите Мария
Никова, управител на ОИЦ, Станислава Иванова, експерт „Комуникация,
информация и логистика” и Силвия
Бакалова, експерт „Информационно
обслужване и услуги” отговориха на
първите зададени въпроси. Във втората
част на срещата на обсъждане беше
подложена представената инициатива
JEREMIE- подобряване на достъпа до
финансиране за микро, малки и средни
предприятия. Любопитството на пред-

едно добро сътрудничество. Срещите
в общинския център ще продължават
както и активната помощ от страна на
екипа при кандидатстване и разработка
на различни проекти.

данни за предходната година на Районната здравна инспекция. Най-много са
пациентите с рак на кожата и на млечната жлеза. Близо 4000 души страдат от
злокачествени заболявания в областта. Новооткритите случаи са 720. Най-много
болни страдат от рак на кожата и на гърдата, следвани от тумори в храносмилателната и половата система. Въпреки стряскащия брой на раковоболните, статистиката е категорична, че основна причина за смъртността в ямболска област са
не раковите заболявания, а болестите на органите на кръвообращението.Огромен
проблем за онкоболните в областта остава липсата на специалист онколог. Така
се налага болните да пътуват по 100 километра до онкодиспансера в Бургас не
само за химио и лъчетерапия, но и за рутинни прегледи.

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Подписаният Борислав Николов Гинев, на длъжност ВНД Началник
РУ”Полиция” Котел, постановява: налага на Васил Стойков Петров,
род. 1991г., жител на Стралджа, ул.”Ив.Козарев” 5, за това че на 9 май
2012г. при извършена проверка не може да представи документ за самоличност, на осн. чл.15 ал.2 от ЗАНН, заменя глоба във връзка с чл.
80 т.5 от ЗБЛД с ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

0897580821
ПРОДАВА немска овчарка /мъжко/, чистокръвно, на 1г., с паспорт
0888824098
ПРОДАВА едноетажна къща с
двор 700 кв.м. в Стралджа на ул.”П.
Кабаков” 34. Цена по споразумение.

30 октомври 2012 г.
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„Всеки интелигентен
човек трябва да прочете през
живота си…8-10 книги”твърдението е на Исак Бабел,
който допълва: „Питате се
какви именно да бъдат тези
книги? Ще научите това като
прочетете…15 хиляди тома!”.
че трудно се разделят с любими
книги от личната библиотека, но
откликват на кампанията с мисълта, че така книгите ще продължат
да живеят, да обогатяват и други
читатели. Между дарените книги
се оказаха произведения на Вазов
и Ботев, на Балзак и Мопасан, Константин Паустовски и Достоевски,
народни приказки, Сборник българ-

Â íà÷àëîòî íà êàìïàíèÿòà „Ïîäàðè êíèãà” â áèáëèîòåêàòà íà Ñòðàëäæà

50 ëþáèìè êíèãè íà
ïúò êúì ÷èòàòåëèòå

Интере сът към четенето
днес събра в библиотеката на
читалище”Про света-1892г.” Стралджа най-ревностните любители на словото , за да открият
заедно началото на кампанията
„Подари любима книга”. Мария
Толева, зам.кмет и председател на
читалищното настоятелство поздрави присъстващите, обясни значението на инициативата и добави
един съвет към четящите:”Търсете
хора, разговорът с които би струвал
колкото среща с хубавата книга!
Търсете книги, четенето на които
би струвало колкото разговор с
философи!”
Първият дарител, Митко Андонов, кмет на общината, поднесе
две ценни книги на библиотека-

та- Правописен речник на българския език и книга за Апостола- с
благодарност към организаторите
и към дарителите с посланието
за поддържане жив интереса към
книжовното богатство. И библиотеката да продължава да бъде едно
от любимите места за посещение!
Атанаска Кабакова, председател
на ОбС бе избрала от домашната
си библиотека „Под игото” на И.
Вазов и „Приключенията на Том
Сойер”- две книги, които винаги
ще предизвикват интереса на читателите. От името на отдел „Култура”
и отдел”Образование” пакет ценни
книги подари на библиотеката Мария Толева, зам.кмет. Последваха
даренията на близо 30 читатели.
Това, което всички споделяха, беше,

Ôîòîèçëîæáà „Çèìíèöà ïðåç ãîäèíèòå”

С интересна фотоизложба, която
проследява развитието на Зимница
през различни периоди, стартираха проявите в община Стралджа,
посветени на Празника 8 ноември,
Архангеловден. В подбора на снимките организаторите от кметството
и читалището са включили събития
и личности от преди около столетие
като се отдава значение на бита на
местните хора, фолклора, читалищната дейност, развитие на земеделието, кооперативната дейност, образование, спорт и др. Между особено
ценните снимки са и тези на Пейчо
Панайотов, който в личния си архив
пази още много интересни фотоси.
Откривайки изложбата Елка Пейчева, председател на читалище
„Възраждане-1926”, благодари на
зимничани за предоставените фотоси , припомни историята на селото
и активността на населението при

осъществяване на различни полезни
инициативи. Митко Андонов, кмет
на общината, който бе гост на събитието, благодари на организаторите
на изложбата, на всички, които със
своите семейни снимки са помогнали
за богатата експозиция.”Тази изложба е като прелюдия към утрешното
честване 200-годишнината от заселване на селото и в същото време тя
дава повод за осъществяване на една
сериозна издирвателска и събирателска работа за паметта на селото.”,
каза той с пожеланието добрите идеи
да се разработват и да се предават
като опит и на останалите селища
в общината.
Да разгледат изложбата в селото
бяха още Иван Иванов, зам.кмет,
Мария Толева, зам.кмет, Кольо Пехливанов, гл.експерт”Култура”.
Празникът продължи с една
приятна програма на децата от

ЦДГ”Синчец” Зимница, в която
прозвучаха песни и стихотворения
за родния край и България. По-късно
зимничани и гости се отправиха към
местния етнографски музей, където
разговорът отново се насочи към богатото минало на най-голямото село
в общината. Всички, които посетиха
музея изразиха своята признателност към местния родолюбец Йордан
Банчев , инициатор за откриване на
сбирката през 1985 г. с посланието
следващите поколения да изучават
родната история, да помнят и да знаят
миналото на своя роден край.
На 26 октомври, Димитровден,
Зимница ще отбележи своя храмов
празник и 200-годишнината от заселване на селото със света литургия
на свещеник Атанасий, поднасяне на
венци пред паметника , а вечерта е
тържественото събрание и празничен
концерт.

ски народни традиции, класически
криминалета и любовни романи,
философия и езотерика… Цял един
свят, който ще се отвори пред очите
на следващите читатели. Всички
дарители получиха Свидетелство
за дарение от библиотеката.
Събитието се превърна в празник
за най-активните читатели, които
получиха грамоти от кмета на
общината Митко Андонов. Между
най-малките бяха Таньо Христов,
Габриела Кавалджиева, Добринка
Добрева, Десислава Димитрова.
Сред възрастните, които най-често
се отбиват в библиотеката са Пауна
Пилаева, Снежана Вълкова, Керанка
Толева, Георги Димитров, Мима
Колева, Иван Стоянов, Божидар
Урумов.

200
ãîäèíè îò çàñåëâàíåòî íà Çèìíèöà
В ранния преди обед на 26 октомври по тра-

диция зимничани се отправиха към храма „Св.
Димитър” , за да запалят свещичка за здраве и
да се помолят за благополучие на семействата
си. Свещеник Атанасий отслужи празничната
света литургия и благодарствен молебен в присъствието на кмета на общината Митко Андонов,
Атанаска Кабакова, председател на ОбС, Мария
Толева, зам. кмет, Тенко Тенев, кмет на селото.
Църквата в Зимница, която е архитектурен и
исторически паметник, е мястото което местните хора свързват с героичната
история по заселване на селището. За това в двора се пази и паметна плоча.
От храма „Св. Димитър” в селото започнаха и проявите посветени на 200 –
годишнината от основаване на старото село Кашлакьой. През тези две столетия
жителите пишат една богата история, в която има множество героични събития,
има личности с принос за развитието напред, има осъществяване на добри идеи
В знак на почит и признателност към загиналите за свободата на родината
зимничани в празничния ден жители и гости на селото се събраха пред паметника в центъра където бяха поднесени венци и цветя от името на кмета Митко
Андонов, от ОбС-Стралджа , от кметство Зимница , от младите хора на селото.
За децата на Зимница община Стралджа подари представление на Куклен
театър – Ямбол.
120 Г. ЧИТАЛИЩЕ ”ПРОСВЕТА-1892”-СТРАЛДЖА

ÑÍÈÌÊÈÒÅ ÃÎÂÎÐßÒ

Ëþäìèëà Æèâêîâà â ïëåí íà ñòðàëäæàíñêèÿ ôîëêëîð

На сн. Донка Стефанова Миронска и Станка Кирова, буенечки от Стралджа, на Третия
национален събор на народното
творчество 1976г., играят с
оригиналните златни накити
на своите баби, което очарова
Людмила Живкова, тогавашен
Председател на Комитета за изкуство и култура. Тя с удоволствие опипва златните накити, след
което се хваща на хорото да играе
с буенечките на Стралджа.
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Ìàãèÿ íà ñöåíàòà â Ñòðàëäæà
70-ãîäèøíàòà òðàäèöèÿ íà òåàòðàëíî ìàéñòîðñòâî â Ñòðàëäæà èìà ñâîåòî ïðîäúëæåíèå è äíåñ

Премиерата на „Вражалец” по
Ст.Л.Костов от колектива на театрална
работилница „Мелпомена” при читалище „Просвета-1892”-Стралджа се превърна в истински духовен празник за
стралджанци. Посветено на 120-годишнината от учредяването на културния
храм в града представлението събра
млади и стари в залата на читалището.
Между зрителите бяха Митко Андонов
, кмет на общината, Атанаска Кабакова,
председател на ОбС, Иван Иванов ,
зам.кмет ,Иван Георгиев, зам.кмет ,
Мария Толева, зам. кмет и председател
на читалище”Просвета-1892”.
Още с първите реплики артистите-самодейци дадоха заявка, че ще
поднесат приятна изненада на всички,
които имаха късмет да се снабдят с
билети за премиерата. Многократните
спонтанни ръкопляскания показаха
одобрението на публиката, на която
не беше дадена нито минута отдих
с ненужни паузи или скучни сцени.
Пленяващо и самобитно великолепното
превъплъщение на Добрин Енев, Веселин Господинов, Янко Стоянов, Койчо
Тончев, Цветелина Тончева, Атанаска
Пенева както и всички останали в
съчетание с оригиналния грим, подходящия избор на костюми, музикалното оформление превърнаха театъра

в незаменимо преживяване. Театрално
майсторство доказаха както натрупалите опит Димитър Стоянов, Панайот
Андонов, Георги Александров, Валентина Златева, така и по-младите между
които Галина Кавалджиева, Мариана
Кирова. Приятно допълнение беше и
участието на оркестър „Стралджа” в
едно ново амплоа.
Битовата комедия режисирана от
невероятния Кольо Пехливанов бе

оригинално изпъстрена със закачки
към публиката, въвеждането на „стралджански речник” колоритно нашари
представлението. Хванати в магията
на изкуството зрителите трябваше,
докато се смеят на отношенията на
селския елит, да поразсъждават и върху
собственото си поведение и морал.
В края на представлението публиката стана на крака, за да поздрави
любимците си. Кошница с цветя на

колектива бе поднесена от името
на кмета на общината Митко Андонов, който по-късно лично поздрави
режисьора и всеки от артистите.
„Вашето творчество ни накара да се
замислим по-сериозно върху проблемите на деня и да си отговорим на
въпроса:”Какво означава да бъдеш
човек?” Вие ни доказахте, че сцената
за вас е едновременно вдъхновение,
всеотдайност, труд и любов събрани

заедно. Продължавайте да служите на
Мелпомена и на нас, вашите зрители,
които ви обичаме и очакваме с радост
всяко следващо представление,” каза в
поздравлението си към екипа и зам.кметът Мария Толева, председател на
читалище „Просвета-1892”.
Поради големия интерес „Вражалец” ще бъде отново на сцената в
Стралджа на 29 октомври. Предстоят
представления и в селата на общината.

Âîäåíè÷àíå å ìÿñòîòî, êúäåòî ñúì áèëà íàé-ùàñòëèâà!
Ïî ïîâîä Ïúðâèÿ íàöèîíàëåí ëèòåðàòóðåí êîíêóðñ „Äúðâîòî íà æèâîòà” ïîåòåñàòà
ÑÒÀÍÊÀ ÏÅÍ×ÅÂÀ ïèøå ñâîåòî îòâîðåíî ïèñìî äî â.”Ñòðàëäæàíñêè âåñòè”
се вслушвах какво ми
говори всичко – къщата, строена от дядо ми,
земята, която обичаше
до смърт баща ми, ехото
от маминия глас… Но
това вече е описано в
книгата ми „Дървото
на живота”, претърпяла две издания. Тя е
посветена на баща ми
и на майка ми – двама
безукорно почтени ,
работливи , духовно
извисени хора. Там написах още три книги,
В стихотворението си „Битие”
споменавам най-напред планината над
Сливен – града, в който съм родена.
После следват такива редове:
„Живях и сред горещия прилив
на житата,
Душа в душа с невестулката, с коня,
С пчелите и билките, с летния
дъжд…”
Това е мястото на моето детство и
ранна младост, мястото, където съм
била най-щастлива : стопанството на
баща ми до село Воденичане. Често
казвам, че това ми е било подарък от
съдбата: да живея и в град, и в село,
да съм близо до природата и свободата, до селските хора и техния труд.
Това щастливо време е сложило своя
незаличим отпечатък не само върху
спомените, но и върху характера и
психиката ми.То непрекъснато се
обажда ту тук, ту там в написаното
от мен:
„…деля хляба си с кучето и с
мравките,
Спя сън на праведник,
Разговарям с моите мъртъвци.”
Защото съдбата ми направи още
един, доста закъснял подарък : след
повече от 40 години да се върна в
бащиния дом. Не можех да възкреся
предишното, въпреки, че се трудих
свръхсили, въпреки подкрепата на
хора от селото и от Стралджа, които
ме приеха с отворено сърце. Само

опитах се да преоценя и своя живот.
Наближаваше неумолимо краят му,
остаряването ме откъсна за втори път
от моя свиден кът, където растеше и
Дървото на живота.
Не съм измислила аз това наименование, станало сега мото и
на литературния конкурс, обявен в
Стралджа.То е понятие от митологията
на много древни народи, от библията.
Но аз вярвам, че всеки от нас си има
и едно собствено Дърво на живота,
защото всеки човек е звено между
минало и бъдеще, между мъртви и
още неродени. Вярвам, че участниците
в конкурса ще усетят и ще осмислят
това в своите творби. Животът ни е

забързан, нелек, често ни затискат
житейски трудности и грижи.Добре ще
е ,ако всеки понякога спре, огледа се
назад, към далечните и близки предци,
ако премисли и своя живот.И ако му е
даден дар-слово, да сподели с другите
хора спомените, мислите, съкровените
си желания.
Всеки конкурс предвижда награди.
Така ще е и сега. Нека са честити
наградите на бъдещите наградени –
но аз бих искала да ги поздравя не
толкова за това, а просто защото са
създали стойностни творби. Това е
всъщност важното, значимото. Ние
не сме богата страна, последни сме в
Европа по много икономически показатели – но можем да бъдем богати с
духовност, мислене, дарба. С усилие
да надскочим себе си.
Какво да ви пожелая, побратими
и посестрими по перо? Непресъхващ
извор на творческа чувствителност,
на отзивчивост към хората и живота
около вас, на вътрешна издържливост
– изкуството не е бягане на сто метра,
а дълъг и труден маратон…Нека ви
разбират и подкрепят близките ви,
нека в града ви има много и добри
читатели – нали пишем не за себе си
, нали най-голямата награда е да те
четат и приемат от душа?
18.10.2012г.
СТАНКА ПЕНЧЕВА

Èç "Äúðâîòî íà æèâîòà”
Бях наистина частица от невинната природа – макар ,че невинен може да значи и незнаещ що е добро и що е зло, като в Рая. И
наистина като в Рая, тук растеше невидимо моето Дърво на живота,
редом с Дървото на познанието, чийто плод щях някога да вкуся.
Тогава щях и да узная, че корените на Дървото на живота са в царството на мъртвите, стволът му е в света на земното, на човека, а
клоните – в небесата на божественото, на духа. То, наречено още
Световно дърво, свързва „горе” и „долу”, смъртта и живота, видимото и метафизичното, свързва трите лица на Времето. То подпира
небесния свод, звездите са накацали по клоните му, а от корените
му извират четирите реки на Рая. Това невидимо дърво шумолеше
с листа и над мен…
1999г.

Îäà çà ñàìîòàòà
Когато пулсът е чукчето, което моя ден кове,
Когато болката е чисто и безпристрастно острие,
Духът когато се възправя по-млад и дързостно висок
И чувам ясно мисълта си тъй, сякаш ми говори Бог,
Тогава ми се струва – диша в мен всяко живо същество,
Треви и твари ме обграждат, над мен – Световното дърво,
И аз съм само лист безимен сред шепотните му листа.
Каква препълнена до горе е мойта самота!
2012г.
СТАНКА ПЕНЧЕВА
О Б Я В А

Ïåíñèîíåðñêè êëóá „ÄÚËÃÎËÅÒÈÅ” – ãð. Ñòðàëäæà

ÎÐÃÀÍÈÇÈÐÀ ÇÀ ÅÄÈÍ ÄÅÍ Â ÒÓÐÖÈß
ШОПИНГ ЧОРЛУ – 15.12.2012Г.
ЦЕНА – 35 ЛВ.

Тръгване: 5,00 ч. от Стралджа
Посещение на фабрика „Тач”- фабрика за спално бельо
Посещение на МОЛ „ОРИОН” и „КИППА”, предлагащ голямо
разнообразие от стоки на атрактивни цени
Аутлет Център Авантаж
Цената включва:
транспорт автобус на Дичони – Ямбол
екскурзоводско обслужване
медицинска застраховка
пътни и гранични такси
Необходими документи:
за лица над 18 г.- задграничен паспорт
за лица под 18 г. пътуващи с двама родители се изисква задграничен
паспорт
за лица под 18 г. пътуващи с един родител или без родители се изисква декларация, заверена от нотариус и две ксерокопия на тази декларация,
както и ксерокопие на акта за раждане на детето.
ЗА ЗАПИСВАНЕ: ПЕТКО АТАНАСОВ, ТЕЛ. 04761/51-89, 0894722132
Краен срок: 30 ноември 2012 г.

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ

30 октомври 2012 г.
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Îáùèíà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë
ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12,
òåë. 04761/64-64,
ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com

ÇÀÏÎÂÅÄ

¹ Ç-645
ãð. Ñòðàëäæà / 26.10.2012 ã.

14.

ɋɬɟɮɤɚ ɂɜɚɧɨɜɚ ɋɟɞɥɚɪɫɤɚ

16.

ɋɬɨɹɧɤɚ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ȿɧɟɜɚ
Ʉɪɚɫɢɦɢɪ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ Ʉɪɴɫɬɟɜ
Ɇɢɦɚ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ȿɧɟɜɚ
Ɍɨɞɨɪɤɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɚ
Ƚɟɨɪɝɢ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜ
ɉɚɜɥɢɧɚ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ
ɋɢɥɜɢɹ Ɂɞɪɚɜɤɨɜɚ ɉɟɯɥɢɜɚɧɨɜɚ
ȼɚɧɢɧɚ Ɂɞɪɚɜɤɨɜɚ ɉɟɯɥɢɜɚɧɨɜɚ
Ɇɢɥɤɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ Ʉɢɧɞɚɥɨɜɚ
ɋɬɚɧɢɦɢɪ ɂɜɚɧɨɜ Ʉɢɧɞɚɥɨɜ

17.

На основание чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ и чл 44, ал.2 от ЗМСМА.

ÎÏÐÅÄÅËßÌ:

І. Границите на района в гр. Стралджа, в който е организирано сметосъбиране и сметоизвозване
и следва да се заплаща такса по чл. 62 от ЗМДТ от юридическите и физическите лица, чийто
имоти попадат в този район:
на север - ул. “Дъбрава”, ул. “Ив.Козарев
на изток – ул. “Тракия”, ул.”Г.М.Димитров”
на юг – ул. “Яворов”, ул. “Младост”
на запад – ул. “Мискет”, ул. “Вапцаров”,
в това число и имотите разположени на горните улици, с изключение на тези посочени в списъка по т. V от настоящата заповед.
Честота на извозване – два пъти месечно
ІІ.Списък на юридически лица извън горепосочения район на гр. Стралджа, на които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване:
1.
“Керамична къща Стралджа” ЕООД
2.
“Топливо” АД
3.
“Винис” ООД
4.
“Сила ЗПТ” АД
5.
Туристическо дружество “Кале”
6.
Компресорна станция “Лозенец “
7.
“Омакс“ ЕООД
8.
“Трон комплекс” ООД
9.
“Джи Енд Джей”
10. “Делев и Делев”
11. Ел. подстанция – пътя за Воденичане
12. „Геоленд” ЕООД – Промишлена зона гр.Стралджа
13. НК ”ЖИ” / за имоти в с.Зимница/
14. „Градус – 1” ООД площадка Зимница
15. „Мелница Стралджа”
16. „Домейн Мараш”
Честота на извозване – два пъти месечно
ІІІ. Границите на района в с. Зимница, в който е организирано сметосъбиране и сметоизвозване и следва да се заплаща такса по чл. 62 от ЗМДТ от юридическите и физическите лица,
чийто имоти попадат в този район както следва: - всички имоти на физически и юридически лица,
попадащи в регулацията на селото.
Честота на извозване – два пъти месечно
ІV. Границите на района в с. Лозенец, в който е организирано сметосъбиране и сметоизвозване и
следва да се заплаща такса по чл. 62 от ЗМДТ от юридическите и физическите лица, чийто имоти
попадат в този район както следва: - всички имоти на физически и юридически лица, попадащи
в регулацията на селото..
Честота на извозване – два пъти месечно
V. Границите на района в селата Тамарино, Александрово, Атолово, Богорово, Воденичане,
Войника, Джинот, Иречеково, Каменец, Леярово, Люлин, Маленово, Недялско, Палаузово, Поляна,
Правдино, Първенец, Саранско и Чарда, в който е организирано сметосъбиране и сметоизвозване
и следва да се заплаща такса по чл. 62 от ЗМДТ от юридическите и физическите лица, чийто
имоти попадат в тези райони както следва: - всички имоти на физически и юридически лица,
попадащи в регулацията на селата.
Честота на извозване – през 20 дни.
VІ. Списък на улиците и имотите в гр. Стралджа, с. Зимница и с. Люлин, за които общината
не предоставя услугата сметосъбиране и сметоизвозване и на които не се определя такса по чл.
66, ал.1,т.2. За тях се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържане на
чистотата на териториите за обществено ползване на основание чл. 63, ал. 1 от ЗМДТ както следва:
ГР. СТРАЛДЖА: ул. “Ивайло”, ул. “Хан Крум”, ул. “Тунджа”, ул. Витоша” , ул. “Козлодуй”
, ул. “Кочо”, ул. “Трайчо Костов”, ул. “Зорница”, ул. “Иглика”, ул. “Морава”, ул. “Македония”, ул.
“Незабравка”, ул. “Бистрица” и ул. “Йордан Йовков”
ʋ
1.

2.
3.
4.

5.

ɋɈȻɋɌȼȿɇɂɄ
ȼɴɥɶɨ ȼɴɥɟɜ Ƚɨɫɩɨɞɢɧɨɜ
Ɋɚɞɤɚ ȼɴɥɟɜɚ Ʉɚɩɢɬɚɧɨɜɚ
ɇɟɞɹɥɤɚ ȼɴɥɟɜɚ ȿɜɫɬɚɬɢɟɜɚ
ɋɬɨɣɤɚ ɇɟɞɟɥɱɟɜɚ
Ʉɚɜɚɥɞɠɢɟɜɚ
Ɇɢɬɤɨ ɋɬɨɣɱɟɜ Ȼɚɥɚɤɱɢɟɜ
1.ɇɚɞɤɚ Ɇɚɧɱɟɜɚ Ɇɨɥɥɨɜɚ
2.Ƀɨɪɞɚɧɤɚ Ɇɚɧɱɟɜɚ ɋɬɚɧɱɟɜɚ
3.Ⱥɬɚɧɚɫ Ⱥɧɞɨɧɨɜ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜ
4.Ɇɢɬɤɚ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɚ ɂɜɚɧɨɜɚ
5.Ⱥɬɚɧɚɫ Ƀɨɪɞɚɧɨɜ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜ
6.ɇɚɧɤɚ ɂɜɚɧɨɜɚ ɋɥɚɜɨɜɚ
7.Ƚɢɧɚ ɂɜɚɧɨɜɚ ɘɧɝɚɪɟɜɚ
8.Ɇɢɧɤɚ ɂɜɚɧɨɜɚ ɋɬɨɣɤɨɜɚ
9.Ƚɚɥɢɧɚ Ɍɨɞɨɪɨɜɚ Ȼɟɪɛɟɪɨɜɚ
10.ȼɚɧɹ Ɍɨɞɨɪɨɜɚ ɑɟɤɢɱɟɜɚ
ɋɢɦɟɨɧ ɉɟɟɜ Ɇɨɧɟɜ
Ɍɚɬɹɧɚ ȼɟɥɢɤɨɜɚ Ɇɨɧɟɜɚ

6.

ɉȺɊɐȿɅ ʋ
ɏɏȱ-1295

ɍɅɂɐȺ
ɭɥ.”Ⱦ.Ɋɭɫɟɜ” 21

ɏɏ-1295

ɭɥ.”Ⱦ.Ɋɭɫɟɜ” 21

ɢɦ.1275

ɭɥ.”Ⱦ.Ɋɭɫɟɜ” 23

ɢɦ. 1766

ɭɥ.”ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɚ”

ɭɥ.“ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɚ”

ɏȱȱȱ 327

ɭɥ. “ɏ.Ⱦɢɦɢɬɴɪ”18

Ɇɚɪɢɧɚ Ʉɭɧɟɜɚ Ⱦɨɛɪɟɜɚ
Ⱥɧɞɨɧ ɂɜɚɧɨɜ Ⱥɧɞɨɧɨɜ
Ʉɪɚɫɢɦɢɪ ɂɜɚɧɨɜ Ⱥɧɞɨɧɨɜ

ȱ-1731

ɭɥ. “ɏ.Ⱦɢɦɢɬɴɪ”32

10.

ɏVȱ-1731

ɭɥ. “ɏ.Ⱦɢɦɢɬɴɪ”26

11.

Ƀɨɪɞɚɧɤɚ ɂɜɚɧɨɜɚ ɋɴɣɤɨɜɚ

12.
13.

ɋɬɟɥɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ
ɏɪɢɫɬɢɧɚ Ɍɨɞɨɪɨɜɚ Ɇɟɬɨɞɢɟɜɚ
Ɍɨɞɨɪ ɏɪɢɫɬɨɜ Ɍɨɞɨɪɨɜ

ɋɬɨɹɧɤɚ Ƀɨɪɞɚɧɨɜɚ ɉɟɬɪɨɜɚ

21.

ɋɬɨɹɧɤɚ Ʉɢɪɨɜɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ

22.

Ⱦɨɛɪɢɧɤɚ ɋɴɛɟɜɚ Ⱦɨɛɪɟɜɚ
Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɴɛɟɜ Ⱦɨɛɪɟɜ

23.
24.
25.

Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɏɪɢɫɬɨɜ ɑɚɤɴɪɨɜ
ɂɜɚɧɤɚ ȼɴɥɟɜɚ ɑɚɤɴɪɨɜɚ
ɏɪɢɫɬɨ Ɋɚɞɟɜ ɉɟɬɤɨɜ
ɋɧɟɠɚɧɤɚ Ȼɨɪɢɫɨɜɚ ɉɚɜɥɨɜɚ
Ɇɟɥɚɧɢɹ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ ɉɚɜɥɨɜɚ
Ⱦɚɧɢɟɥ Ƚɟɨɪɝɢɟɜ ɉɚɜɥɨɜ

26.

ɉɚɜɟɥ ɂɜɚɧɨɜ ɉɚɜɥɨɜ
ȼɚɫɢɥɤɚ Ɋɚɣɱɟɜɚ ɉɚɜɥɨɜɚ

27.

Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚ ȼɟɥɱɟɜɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ

28.

ȼɟɫɚ ȼɟɥɱɟɜɚ ɏɪɢɫɬɨɜɚ

29.

ɇɢɤɨɥɢɧɚ Ʉɨɥɟɜɚ ɉɟɬɪɨɜɚ

30.

Ƚɨɱɨ Ⱦɚɱɟɜ ɀɟɥɟɡɱɟɜ
Ɇɢɬɤɚ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɚ ɀɟɥɟɡɱɟɜɚ

31.

Ɋɭɫɢ Ⱦɢɦɨɜ Ɋɭɫɟɜ

32.

ȼɟɥɱɨ Ɋɭɫɟɜ ȼɟɥɱɟɜ
Ƀɨɪɞɚɧɤɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ ȼɟɥɱɟɜɚ

33.

ɂɜɚɧɤɚ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ Ƀɨɪɞɚɧɨɜɚ

ɭɥ.”ɂɜɚɧ Ʉɨɡɚɪɟɜ”

ɏV 1729 ɤɜ.22

ɭɥ.”ɏ.Ⱦɢɦɢɬɴɪ”18

274, ɤɜ.23

ɭɥ. “Ɋɚɤɨɜɫɤɚ”25

ɏȱȱ-283

ɭɥ. “Ɋɚɤɨɜɫɤɚ”37

ɏ-285

ɭɥ. “Ɋɚɤɨɜɫɤɚ”41

ɏVȱ-298

ɭɥ. “Ɋɚɤɨɜɫɤɚ”37

Vȱ-312

ɭɥ.”ɋɬ.ɩɥɚɧɢɧɚ”8

ɏȱ-1739

ɭɥ. “Ɍɪɚɤɢɹ” ɢɦɨɬɚ
ɧɟ ɟ ɨɝɪɚɞɟɧ

ȱV-659

ɭɥ. “Ɍɪɚɤɢɹ” 25ɚ

ȱȱ-658

ɭɥ. “Ɍɪɚɤɢɹ” 27

ȱ-657

ɭɥ. “Ɍɪɚɤɢɹ” 29

ɏɏȱ-883

ɭɥ.”ȼɚɩɰɚɪɨɜ”18

ɏɏȱV-883

ɭɥ.”ȼɚɩɰɚɪɨɜ” 18

ȱȱ-881

ɭɥ.”ȼɚɩɰɚɪɨɜ”24

ȱ-881

ɭɥ.”ȼɚɩɰɚɪɨɜ”26

ɏɏȱȱ-882

ɭɥ.”ȼɚɩɰɚɪɨɜ”20

ɏɏȱȱȱ-881

ɭɥ.”ȼɚɩɰɚɪɨɜ”20ɚ

ɏȱɏ-388

34.

ɋɬɟɮɚɧ əɧɤɨɜ ɋɬɟɮɚɧɨɜ

35.

ɉɟɬɴɪ Ɇɢɬɟɜ Ƀɨɪɞɚɧɨɜ
ɋɬɚɧɤɚ Ɇɢɬɟɜɚ ɏɚɞɠɢɟɜɚ

36.

ɇɟɞɤɨ Ƀɨɪɞɚɧɨɜ Ɋɭɫɟɜ
Ɋɭɦɟɧ Ƀɨɪɞɚɧɨɜ Ɋɭɫɟɜ

ɭɥ.”ȼɚɩɰɚɪɨɜ”22

ɏɏȱ-386

ɭɥ.”ȼɚɩɰɚɪɨɜ”24

ɏȱȱȱ-159

ɭɥ.”ȼɚɩɰɚɪɨɜ” 26

ɏȱV ɢ ɏV-158
37.

Ɇɚɪɢɹ Ɍɨɥɟɜɚ ɂɜɚɧɨɜɚ
Ɋɚɞɤɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ Ⱥɧɞɨɧɨɜɚ
ȼɟɫɚɌɨɥɟɜɚ ȼɟɥɢɤɨɜɚ

38.

ɭɥ.”ȼɚɩɰɚɪɨɜ”

ɏȱV, ɏɏ-87,393

ɭɥ.”ɂɜɚɧ
Ʉɨɧɞɨɜ”13

ȱ-156, 157

ɭɥ.”ȼɚɩɰɚɪɨɜ”

Vȱȱȱ-151

ɭɥ.”ȼɚɩɰɚɪɨɜ”

Ɋɚɞɨɫɬɢɧ ȼɟɥɢɤɨɜ ȼɚɫɢɥɟɜ
39.
Ɋɚɣɧɚ ɂɜɚɧɨɜɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ

40.

41.

42.

ɂɜɚɧɤɚ Ƚɨɫɩɨɞɢɧɨɜɚ ɇɢɤɨɥɨɜɚ
Ɇɚɪɢɹ Ʉɪɭɦɨɜɚ Ȼɪɴɧɱɟɜɚ
ɉɟɧɤɚ Ʉɪɭɦɨɜɚ Ɍɨɩɚɥɨɜɚ
ɂɜɚɧɤɚ Ʉɪɭɦɨɜɚ ɉɟɧɟɜɚ
ȼɚɫɢɥɤɚ Ʉɪɭɦɨɜɚ ɉɟɧɟɜɚ
Ƚɨɫɩɨɞɢɧɤɚ Ʉɪɭɦɨɜɚ ɋɬɨɹɧɨɜɚ
Ɇɢɬɤɨ Ƚɨɱɟɜ ɋɢɦɟɨɧɨɜ
Ⱥɧɚ Ɍɨɞɨɪɨɜɚ ɋɢɦɟɨɧɨɜɚ
Ɋɚɞɤɚ ɂɜɚɧɨɜɚ ɇɟɞɟɥɱɟɜɚ
ɋɬɨɹɧ ȿɞɪɟɜ ɋɬɨɹɧɨɜ
Ɍɨɞɨɪɤɚ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ
Ɇɢɝɥɟɧɚ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ Ɍɟɧɟɜɚ
ɋɬɨɹɧ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ Ɍɟɧɟɜ

ȱɏ-151
ɭɥ.”ȼɚɩɰɚɪɨɜ”28

ɏ-148

ɭɥ.”ȼɚɩɰɚɪɨɜ”30

ɏ-397

ɭɥ.”Ɉɯɪɢɞ”

Vȱȱ ɢ ɏȱ-395

44.

ɉɚɭɧɚ Ɍɚɧɟɜɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ
ɋɬɚɧɶɨ Ʉɨɫɬɚɞɟɧɚɜ ɋɬɚɧɟɜ
ɐɨɧɤɚ Ʉɨɫɬɚɞɢɧɨɜɚ Ɋɚɞɟɜɚ
ɂɜɚɧɤɚ Ʉɨɫɬɚɞɢɧɨɜɚ ɂɜɚɧɨɜɚ

ɭɥ.”ȼɚɩɰɚɪɨɜ”37

45.

ȼɚɥɹ Ⱦɢɦɨɜɚ Ɇɢɬɟɜɚ

ɭɥ.”ȼɚɩɰɚɪɨɜ”37

Vȱ-394
ɏȱV-327

9.

ɉɟɧɸ Ʉɢɪɨɜ ɍɡɭɧɨɜ

20.

ɭɥ. „ɏ.Ⱦɢɦɢɬɴɪ”18

Vȱȱȱ-396
ɢɦ. 1360

ɏɪɢɫɬɢɧɚ Ɍɨɞ.Ɇɟɬɨɞɢɟɜɚ
Ɍɨɞɨɪ ɏɪɢɫɬɨɜ Ɍɨɞɨɪɨɜ
Ɇɚɪɢɹ ɂɜɚɧɨɜɚ ɋɟɞɥɚɪɫɤɚɐɜɟɬɤɨɜɚ
ɋɬɟɮɤɚ ɂɜɚɧɨɜɚ ɋɟɞɥɚɪɫɤɚ
ɀɟɥɚ Ƀɨɪɞɚɧɨɜɚ Ƚɚɧɱɟɜɚ
əɧɤɨ Ƚɚɧɱɟɜ Ɍɚɧɟɜ
ɂɜɚɧ Ƚɚɧɱɟɜ Ɍɚɧɟɜ
Ƀɨɪɞɚɧ Ƚɚɧɱɟɜ Ɍɚɧɟɜ
Ʌɟɱɤɚ Ƚɚɧɱɟɜɚ ɋɬɨɹɧɨɜɚ
Ƚɟɪɝɚ ɋɬɨɹɧɨɜɚ Ʉɭɧɟɜɚ

8.

19.

43.

Ɇɚɪɢɹ ɂɜɚɧɨɜɚ ɋɟɞɥɚɪɫɤɚɐɜɟɬɤɨɜɚ
ɋɬɟɮɤɚ ɂɜɚɧɨɜɚ ɋɟɞɥɚɪɫɤɚ

7.

18.

ɏȱ267
ɏȱV 1730, ɤɜ.22

ɏȱ-268

Vȱȱ-252

ɭɥ. “ɏ.Ⱦɢɦɢɬɴɪ”18

46.

ɭɥ. “ɏ.Ⱦɢɦɢɬɴɪ”

ɏVȱȱ-1731

ɭɥ. “ɏ.Ⱦɢɦɢɬɴɪ”24

Vȱȱȱ 267 ɤɜ.22

ɭɥ. ”ɏ.Ⱦɢɦɢɬɴɪ”18

ɭɥ.”ȼɚɩɰɚɪɨɜ”

ɏȱȱȱ-393

ɭɥ.”ȼɚɩɰɚɪɨɜ”

V-392

ɭɥ.”ȼɚɩɰɚɪɨɜ”41

ɋɬɚɧɱɨ ȼɟɥɱɟɜ Ɍɨɧɱɟɜ

47.

ɀɟɥɟɡɱɨ ɂɥɢɟɜ ɋɬɟɮɚɧɨɜ

48.

ɋɬɟɮɚɧ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ

49.

Ƀɨɪɞɚɧɤɚ ȼɟɥɢɤɨɜɚ Ɇɚɪɢɧɨɜɚ

ɭɥ. ”ɏ.Ⱦɢɦɢɬɴɪ”20

ɭɥ.”ȼɚɩɰɚɪɨɜ”39

ɏȱȱ-1278

ȱȱȱ ɢ ȱV-290
Vȱ-291
50.

Ƚɟɨɪɝɢ ɉɟɧɟɜ Ƚɟɨɪɝɢɟɜ
Ƚɚɧɤɚ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ

51.

Ɇɚɪɢɣɤɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ
Ɋɚɣɧɨ Ƚɟɨɪɝɢɟɜ Ƚɟɨɪɝɢɟɜ

52.

Ⱥɬɚɧɚɫ Ƀɨɪɞɚɧɨɜ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜ

ɭɥ.“ɂɜɚɧ
Ʉɨɡɚɪɟɜ”28
ɭɥ. “ɂɜɚɧ
Ʉɨɡɚɪɟɜ”32

Vȱȱ-292

ɭɥ. “ɂɜɚɧ
Ʉɨɡɚɪɟɜ”34

ɏV-1729

ɭɥ. “ɂɜɚɧ Ʉɨɡɚɪɟɜ”

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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100 ãîäèíè
Áàëêàíñêè âîéíè
На общата снимка на кавалерите на носители на сребърни
Кръстове за храброст от Стралджа, втори от дясно на ляво,
седнали, е Едрьо Шидерски. До него, с шапка в ръка е Петър
Загорчев.

Снимка са тежко ранени войници от балканската война с
медицински персонал от царската болница където на последния
ред с брадата е стралджанския кмет Атанас Добрев.

Öàðñêè îòëè÷èÿ çà ãåðîèçìà
íà ñòðàëäæàíñêè êìåòîâå

Освободителната война
1912-13 г. обхваща с патриотични чувства целия български
народ за освобождение на Тракия и Македония от робство.
В тази война масово се
включват и млади, и стари.
Забележително е , че във
военните действия участват
двама тогавашни кметове на

Стралджа и един народен
представител.
Петър Загорчев, земеделец, кметувал
в Стралджа от май 1925г. до
юли 1926 г. Той участва в
множество битки и проявява
голям героизъм. Носител е на
4 Кръста за храброст.
Народният представител
Едрьо Шидерски в много от

битките проявява себеотрицание, безстрашие и, според
семейството , той е носител на
5 Кръста за храброст.
Двамата- Едрьо Шидерски
и Петър Загорчев, получават и
Царска грамота с текста: „Ний,
Фердинант, с Божията милост
и народна воля, Цар на българите, за проявената храброст

и отличия в освободителната
война 1912-13 г. младия подофицер от 29 пехотен Ямболски
полк Едрьо В.Шидерски /
Петър Загорчев/ и в знак на
нашето благоволение, награждаваме го с войнишкия Кръст
за храброст.
Заповядваме да му се даде
настоящата грамота скрепена

с печата на канцеларията за
ордени към Двореца. София,
30 ноември 1913г.”
Кметът Атанас Добрев, в
мандата август 1926 г. до август 1927 г., също е носител на
два Кръста за храброст, тежко
раняван в гърдите от шрапнел,
лежи продължително време в
Царската болница в София.

През мандата си той е кметът,
който посреща Цар Борис и
официалните гости при освещаването на бежанското село
Атолово на 26 ноември 1926 г.
С тези си прояви именитите
стралджанци доказват, че не са
чужди на героизма вдъхновил
целия народ за обединение на
Отечеството.

Îáùèíà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë
ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12,
òåë. 04761/64-64,
ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com
ɂɜɚɧɤɚ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɉɟɧɟɜɚ
53.

ȼɟɥɢɱɤɚ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɚ Ⱦɢɧɟɜɚ

54.

Ƚɪɨɡɞɚɧ Ɇɢɧɤɨɜ Ƀɨɪɞɚɧɨɜ
Ⱦɢɚɧɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ Ƀɨɪɞɚɧɨɜɚ
Ƀɨɪɞɚɧ Ɇɢɧɤɨɜ Ƀɨɪɞɚɧɨɜ
Ɍɨɞɨɪɤɚ ɂɜɚɧɨɜɚ Ƀɨɪɞɚɧɨɜɚ
ɇ-ɰɢ ɧɚ Ɂɨɢɰɚ Ⱥɬ. Ⱦɢɦɨɜɚ:
Ɍɟɧɶɨ Ɍɟɧɟɜ Ɍɟɧɟɜ
Ⱥɬɚɧɚɫ Ɍɟɧɟɜ Ɍɟɧɟɜ
ɇɟɞɟɥɹ ɉɟɬɪɨɜɚ ɉɟɧɟɜɚ
ɉɟɧɶɨ ɀɟɤɨɜ ɉɟɧɟɜ
ɂɜɚɧ Ƀɨɪɞɚɧɨɜ Ȼɚɥɚɤɱɢɟɜ
Ⱦɢɦɢɬɴɪ Ƀɨɪɞɚɧɨɜɚ Ȼɚɥɚɤɱɢɟɜ
ɇɚɞɤɚ Ɇɚɧɱɟɜɚ Ɇɨɥɥɨɜɚ
Ƀɨɪɞɚɧɤɚ Ɇɚɧɱɟɜɚ ɋɬɚɧɱɟɜɚ

55.

56.
57.
58.

ȼɚɫɢɥɚ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ Ʉɪɴɫɬɟɜɚ
ɭɥ. “ɂɜɚɧ Ʉɨɡɚɪɟɜ”
ȱ-282

ɭɥ. “ɂɜɚɧ Ʉɨɡɚɪɟɜ”

3.
4.

Ɋɨɫɟɧ ɂɜɚɧɨɜ Ɋɭɫɟɜ
ȼɟɫɤɨ Ʉɢɪɨɜ ȼɚɫɢɥɟɜ
Ƚɚɧɤɚ ɏɪɢɫɬɨɜɚ ȼɚɫɢɥɟɜɚ
ɋɬɟɮɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜ
Ⱦɨɧɤɚ ɂɜɚɧɨɜɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ

ȱ-12

ɭɥ. “Ɇɢɪ”

ȱȱȱ-25

ɭɥ. „ȼɢɯɪɟɧ”
ɭɥ. “ɋɬ. ɋɸɥɟɦɟɡɨɜ”

ɭɥ. “ɂɜɚɧ Ʉɨɡɚɪɟɜ”

ɏȱȱȱ-21
5.

Ɋɚɞɤɚ Ɇɢɬɟɜɚ Ʉɨɥɟɜɚ

6.

ɇɢɤɨɥɢɧɚ Ɇɢɬɟɜɚ Ʉɨɥɟɜɚ
Ɍɨɞɨɪ ɋɢɜɨɜ Ɋɚɞɟɜ
ȿɥɟɧɚ ɏɪɢɫɬɨɜɚ Ɋɚɞɟɜɚ

Vȱȱ-21
ɭɥ. “ɂɜɚɧ Ʉɨɡɚɪɟɜ”
ȱ-278

ɭɥ. “ɂɜɚɧ Ʉɨɡɚɪɟɜ”

7.

ɩɥ.ʋ274 ɤɜ.23

ɭɥ. “ɂɜɚɧ Ʉɨɡɚɪɟɜ”

8.

ɏȱȱ-1594

59.

2.

ȱɏ-226

Ⱥɧɝɟɥ Ɇɚɪɢɧɨɜ ȿɞɪɟɜ

ɭɥ. “Ɇɢɫɤɟɬ”1

ɍɥ. „ɐɚɪ Ȼɨɪɢɫ”
ɍɥ. „ɐɚɪ Ȼɨɪɢɫ”
ɍɥ. ɏɚɧ Ⱥɫɩɚɪɭɯ”
32
ɍɥ. Ƚɟɧ Ɂɚɢɦɨɜ –
630 ɦ2/1630 ɦ”
ɩɚɪɰɟɥ Vȱȱ 68 ɜ ɤɜ.
5

Ⱦɟɧɤɚ ɉɟɬɤɨɜɚ ȼɚɫɢɥɟɜɚ
ȱɏ ɢ ɏ-1259
60.

61.

ɭɥ. “Ⱦ.Ȼɥɚɝɨɟɜ”7

Ɂɞɪɚɜɤɨ Ƀɨɪɞɚɧɨɜ Ɍɨɥɟɜ
Ƀɨɪɞɚɧɤɚ Ƀɨɪɞɚɧɨɜɚ Ɍɨɥɟɜɚ

ɋ. ɅɘɅɂɇ
ɏȱ-1256

ɭɥ. “Ⱦ.Ⱦɟɛɟɥɹɧɨɜ”

ɢɦ. 274, ɤɜ. 23

”ɋɬ. ɉɥɚɧɢɧɚ”20

Ɍɨɧɱɨ Ɍɟɧɟɜ ɋɚɥɥɚɤɨɜ
əɧɭɥɤɚ ɋɬɨɹɧɨɜɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ

62.

ʋ

ɂɜɚɧ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ ɉɟɬɪɨɜ
ɢɦ. 273, ɤɜ.23

63.

64.

65.

66.

ɋɬɨɹɧɤɚ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ȿɧɟɜɚ
Ʉɪɚɫɢɦɢɪ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ Ʉɪɴɫɬɟɜ
Ɇɢɦɚ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ȿɧɟɜɚ
Ɋɨɫɢɰɚ Ʉɭɪɬɟɜɚ Ɇɢɧɱɟɜɚ
Ƚɚɥɹ Ʉɭɧɟɜɚ ɋɬɨɣɱɟɜɚ
Ɇɢɧɱɨ ɋɬɨɹɧɨɜ Ɇɢɧɱɟɜ
ɋɬɟɮɚɧ Ƚɟɧɨɜ ɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɉɟɬɪɚ Ʉɨɥɟɜɚ ɂɜɚɧɨɜɚ
ɋɬɨɹɧɤɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ ɂɜɚɧɨɜɚ
Ƀɨɪɞɚɧ ɂɜɚɧɨɜ Ƀɨɪɞɚɧɨɜ
ɋɬɟɮɚɧ ɂɜɚɧɨɜ Ƀɨɪɞɚɧɨɜ
Ɋɨɫɟɧ ɂɜɚɧɨɜ Ƀɨɪɞɚɧɨɜ

ɭɥ. “ɋɬ.
ɉɥɚɧɢɧɚ”22

ɤɜ.97ɢɦ.1066,1067

ɭɥ” Ɉɩɴɥɱɟɧɫɤɚ “
ʋ 22

ɢɦ. 273, ɤɜ.23

ɭɥ. “ɏɪ.Ȼɨɬɟɜ”21

ɏV-327

ɭɥ. “ɏ.Ⱦɢɦɢɬɴɪ”

Ⱦɨɧɱɨ ɂɜɚɧɨɜ ɋɬɨɹɧɨɜ
ɋ. ɁɂɆɇɂɐȺ

1.

ɋɈȻɋɌȼȿɇɂɄ
ɉɟɬɴɪ Ⱦɢɦɨɜ Ʉɪɴɫɬɟɜ
Ʉɪɴɫɬɶɨ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ Ʉɪɴɫɬɟɜ

ɉȺɊɐȿɅ ʋ

ɍɅɂɐȺ

ɩɥɚɧ.ʋ170, ɤɜ.48

ɭɥ. “ɒɢɩɤɚ”4

ɭɥ.”ɉ.Ʉɚɛɚɤɨɜ”
ɌȿɏɇɂɄɍɆȺ

67.

ʋ

1.

ɋɈȻɋɌȼȿɇɂɄ
Ⱦɢɧɤɚ ɀɟɥɟɜɚ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɚ
Ɋɭɫɚɧɤɚ ɀɟɥɟɜɚ ɉɟɬɤɨɜɚ
ɂɜɚɧ ɀɟɥɟɜ ɉɟɬɤɨɜ

ɉȺɊɐȿɅ ʋ

ɍɅɂɐȺ

Vȱȱȱ-16

ɭɥ. “Ɇɢɪ”4

VІІ. Всички физически и юридически лица, чиито имоти се намират извън районите на
обслужване във всички населени места от Общината, в това число и посочените в т.VІ , както
и за всички имоти извън регулацията на населените места, с изключение на тези по т. ІІ, се
събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване на основание чл. 63, ал. 1 от ЗМДТ .
Настоящата Заповед да се доведе до знанието на Звено “Местни данъци и такси”
към Община Стралджа и на жителите на Общината за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на директор дирекция “АФ” и
Нач. Отдел „ТСУЕ”
МИТКО АНДОНОВ
Кмет на Община Стралджа

30 октомври 2012 г.
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Ïåñíè è òàíöè çà
200 ãîäèíè Çèìíèöà

„Äåí äîéäè, Ðàäî, Äèìèòðîâäåí...”

Отбелязването на две столетия от заселването на най-голямото стралджанско село
– Зимница стана повод за доказване не само
местното родолюбие, но и сплотеността на
зимничани, които масово излязоха на своя
празник. Гости на празника бяха кмета на
общината Митко Андонов, Иван Георгиев,
зам кмет, Мария Толева, зам.кмет, Стоян
Проданов, ексдепутат и местен дарител.
С достойнството на хора доволни от
добре свършената земеделска работа присъстващите на тържественото събрание
зимничани внимателно изслушаха доклада
на кмета Тенко Тенев припомняйки си най-

важните моменти от богатата история. „Горд
съм с онова, което предците са сторили за
развитието на родното село!”, не без патос
призна г-н Тенев, за да разкаже след това
за първите заселници на Кашлакьой, за
преселението в Бесарабия, пръскането на родовете в Алфатар и усилията на останалите
в землището да поддържат и в най-трудните
години живота в селото. 1830-та е годината
на основаване на килийното училище, 1850г.
е съградена църквата, същата която приютява
зимничани , за да се опазят от Шевкет паша.
Едни от скъпите на зимничани люде са Хаджи Дани, жертва в Освободителната война ,

опълченците Димо Тодоров и Митьо Пенев.
Паметна е датата 18 януари 1878 г. когато
в селото изгрява свободата. Историята на
Зимница съхранява свидетелства за участие
в движението за Съединението на България,
19 са героите оставили костите си по бойните полета на Балканската война, жертви са
дадени и в Междусъюзническата , Първата
и Втората световна войни. Проследявайки

миналото г-н Тенев припомни възхода на
Зимница в развитието на земеделието, в
читалищната дейност и образованието , в
кооперативните инициативи, в здравеопазването, строителството. Отдаде заслуженото
признание на поредица дейни, отговорни
селски кметове, които оставят ярка диря
в своето управление. Споменати бяха и не
малкото професори, доценти, научни работ-

ници и други висшисти- зимничани, гордост
за селото и до днес.
С поздравително слово кмета на общината Митко Андонов изрази своята благодарност към всички, които дават своя принос
за развитието на селото напред. „Уверен
съм, че Зимница ще има още много такива
празници защото зимничани са достойни ,
трудолюбиви и инициативни хора, защото
заедно можем и ще направим необходимото
Зимница да е привлекателното селище за
младите и спокойно за живот на старите”,
добави г-н Андонов след което със своя заповед връчи на кмета Тенко Тенев плакет на
общината, грамота и представителна значка
по повод 200 г.юбилей . Кметът на общината
удостои с представителна значка, почетна
грамота за труда и усърдието в изграждане
на развитието на селището и бившите кметове на Зимница: Атанас Димов, кметувал
от 1971 до 1979г., Банчо Банчев, управлявал
селото от 1990г. до 1991г., Паруш Парушев,
кмет на Зимница от 1991г. до 1995г., Цони
Цонев – от 1999 до 2007г.
Празникът продължи с един богат концерт на ансамбъл „Златен клас”при читалище „Възраждане – 1926”. Песните и танците
завладяха зрителите, настроението се пренесе и навън, където се завихри вито хоро.

Ïåòúð Êðúñòåâ, àêîðäåîíèñò è ðúêîâîäèòåë íà îðêåñòúðà ïðè ÷èòàëèùå „Ïðîñâåòà-1892”-Ñòðàëäæà îòáåëÿçà 40 ãîäèíè íà ñöåíàòà
Той не само е най-добрия акордеонист на Стралджа. Не само е достойния ръководител на оркестъра
при читалище”Просвета-1892”. Той
е човекът, който
неизменно повече от 4 десетилетия участва в
написване историята на ансамбъл „Въжички”
и на читалището
в града. Свирил
в екип с едни
от най-добрите
музиканти на
Стралджа, доказал възможностите си на
сцената у нас и
в чужбина, събирал овациите на публиката, Петър
Кръстев продължава да радва своите
почитатели. Не може да изреди
всички хора и ръченици, които е
изпълнявал с оркестъра , не може
да изреди и всички концерти , в
които е участвал , още по-малко
– да преброи семейните празници
, които е съпътствал със своята
музика. Днес е щастлив, че има

Åäèí

æèâîò – ìåëîäèÿ

безброй приятели, че сърцето му е
пълно с обич към народната музика,
че успява да предаде тази огромна
любов на синовете Краси и Симо,
а след тях към сцената вече тича и
внучката Анита.
Тържеството, посветено на Петър Кръстев и 40- годишната му
работа на сцената, бе открито с топли приветствени думи от секретаря
на читалището Виолета Андонова,
която припомни началото на пътя,
проследи всички
интересни моменти от творчеството, за да
стигне до настоящето и приносът
на акордеониста
за развитие и
обогатяване на
читалищната
дейност днес.
„Твоят живот
е така преплетен със съдбите
на всички нас,
че трудно може
да отделим това,
което е по задъл-

жение от това, което е по призвание
и по повика на сърцето”, с тези
думи кметът на общината Митко
Андонов започна обръщението си
към Петър Кръстев по повод празника. За да добави:”Тези, до които
си се докоснал с твоята музика са
толкова много, че не можеш да ги
преброиш. Не всички помнят името
ти, но всички благославят майсторството ти, защото когато Петьо свири – душата празнува!” Г-н Андонов
отдели място за съществената и
завидна екипна работа на мъжкото
трио Тончо Тончев, хореограф,
Стефан Иванов, театралец и Петър
Кръстев, музикант – хората, които
със своя труд години наред създават
облика на читалището, организират
емблематични културни прояви.
Като кмет на общината г-н Андонов
горещо поздрави Петър Кръстев,
благодари за положения дългогодишен творчески труд и връчи подарък
с пожелание да продължава да радва
своите привърженици с таланта си.
Петър Кръстев имаше щастието да

бъде и първият,
който получава
от г-н Андонов
и новоиздадения
диск с музика на
оркестър „Стралджа”
Злато, злато и
само злато, такива са отличията за ансамбъл
„Въжички” през
тези 40 години
и Мария Толева,
зам.кмет на общината и председател на читалището в Стралджа
не пропусна да отбележи това. От
името на читалищното ръководство
тя отправи благодарности за всеотдайността на музиканта и връчи
диплом за дългогодишна читалищна
дейност заедно с един интересен
фотоколаж.
Последваха поздравленията от
зам. кмета Иван Георгиев, от хореографа на ансамбъл „Въжички”

НОВО!

Мая Дучева, както и музикалното
приветствие от виртуоза на кавала
Матю Добрев и колегите от оркестър

„Стралджа”. Приятно прозвучаха
спомените на сина Симо, музикалното поздравление от семейството и
внучката Анита. В отговор на безбройните пожелания Петър Кръстев
прибави своите благодарности и
обещанието да продължава да свири:
в името на Стралджа, за радост и
гордост на своите съграждани.
По-нататък тържеството продължи с неизменната стралджанска
народна музика, с песни и танци.

НОВО!

НОВО!

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

Îñèãóðåòå êîìôîðòà
íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

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

