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Ì. Ìèêîâ: Óñïåõ íà ÁÑÏ!
„Успех на БСП! Успех на гражданите на
Стралджа!” написа собственоръчно Михаил
Миков, председател на НС на БСП на плаката на Митко Андонов, кандидат за кмет
на община Стралджа за четвърти мандат.
Плакатът, който краси предизборния щаб на
социалистите в града, се приема като найдобрия подарък с послание към стралджанци. И с убедеността, че и този път БСП ще
победи в изборите. И този път жителите на
града и общината ще докажат, че желаят да
ги управляват знаещите, можещите, дейните,
инициативните.

ÊÓÏÓÂÀÍÅÒÎ È ÏÐÎÄÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ
ÃËÀÑÎÂÅ Å ÏÐÅÑÒÚÏËÅÍÈÅ!

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

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

Ìèõàèë Ìèêîâ â
Ñòðàëäæà:

НОВО!

НОВО!

НОВО!

ÁÑÏ - Ñòðàëäæà
å ñðåä
îòëè÷íèöèòå íà
ïàðòèÿòà!
СТР. 3

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

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

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

15 октомври 2015 г.
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ÊÓÏÓÂÀÍÅÒÎ È ÏÐÎÄÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÃËÀÑÎÂÅ Å ÏÐÅÑÒÚÏËÅÍÈÅ!

Æèòåëèòå íà I, II è III êâàðòàë â Ñòðàëäæà:

Â ïîäêðåïà çà áúäåùåòî íà ãðàäà

Изграждане на площадка
за зимно поддържане и втори подход към АМ”Тракия”
до Воденичане, саниране
на пет жилищни блокове
в града, разширяване и
обогатяване дейността на
общинско предприятие за
озеленяване, изграждане
на дом за възрастни хора в
Стралджа, това са новите
конкретни цели за изпълнение през следващия мандат
на Митко Андонов, кандидат за кмет на общината. Не
по-малко важни са проектите за използване на минералната вода за отопление
на учебните заведения в
града, изграждането на нов
градоустройствен план на
Стралджа и обособяване
на промишлена зона за
осигуряване условия и привличане на инвеститори,
изграждане на нови бази
в Стралджа и Войника за
звената за бърза медицинска помощ… Представяйки
ги пред жителите на І,ІІ
и ІІІ квартал залата на
препълненото читалище
„Просвета” избухна в ръкопляскания. Г-н Андонов
продължи с представяне на
предизборната си програма
и в областите „образование,

„здравеопазване”, култура”, „социални дейности”,
„заетост”, „инвестиции”…
„Всичко в името на хората
– на децата и младежите, на
трудещите се, на възрастните. Всичко за всяко населено място без значение
малко или голямо. Всичко
за нашето общо бъдеще!”,
подчерта той. В подкрепа
на политиката на БСП в общината през последните 12
г. говориха голяма част от
кандидатите за общински
съветници от листата на
БСП. Мария Толева, Атанаска Кабакова, Иван Георгиев, Райна Атанасова с
видимо вълнение споделяха

своята гордост от присъствието в листата, желанието
да работят за изпълнение на
програмата на Митко Андонов и не малкото проекти ,
за да може утрешния ден
на Стралджа и общината
да бъде по-добър. Като
представители на младите
отношение взеха Милена
Йорданова, Живка Илиева,
Янко Стоянов, Цветелина
Тончева – емоционални,
вдъхновени, те разказваха
както за работата си, така и
за респекта към останалите
в групата на съветниците
– хора с доказана мъдрост,
компетенции, упоритост
в изпълнение на всяка за-

дача и засвидетелствано
родолюбие. Д-р Георги
Атанасов не се поколеба
да сподели спомените си
от преди близо 30 години,
за да направи разликата
между минало и настояще
на Стралджа. И да изрази
надеждата си, че с кмет
като Митко Андонов и
съветниците от листата на
БСП Стралджа има своето
бъдеще. Интересно прозвуча изказването и на Радина Парушева от Зимница,
която направи своя поклон
пред действения и иници-

ативен кмет на общината
Митко Андонов, успял за

три мандата да направи
коренна промяна в града
и общината.

„Скъпи съграждани, аз вярвам във всеки
един от вас! Зная, че
ще ни подкрепите и на
25 октомври отново ще
се поздравим с победа! Стралджа заслужава
това! Нека бъдем отново
силни. С бюлетина номер
6! Заедно да продължим
напред!”, призова г-н
Андонов.
Минути по-късно на
сцената се изявиха самодейците от ансамбъл
„Златен клас” Зимница.
Публиката многократно
ги възнагради с ръкопляскания , а след концерта навън се изви хоро.

Â Ïðàâäèíî: Êîéòî ãðàäè, òîé ùå ïðîäúëæè!

Трактори порят плодородните ниви на Правдино. Лягат
семената в земята, за да тръгнат
към нов урожай. Правдинци
правят първите си прогнози за
новата година. С очакване след
месец да приключи големия
ремонт на местното читалище
категорично възлагат надеждите си на тези, които градят.
Заявиха го на предизборното
събрание за представяне кандидатите за кмет на общината и
общински съветници от листата
на БСП.
Възрастните хора пожелаха
лично да благодарят на кмета
Митко Андонов за вниманието
към селото. В разговорите стана
дума за напълно обновения
храм, за паметника, за пътя
към селото и улиците, за осветлението… Каля Атанасова,
км.наместник на селото, също
припомни всичко сторено през

последния мандат с пожеланието много скоро общоселските
прояви да имат свой читалищен
дом. Внимателно се вглеждаха

програма на Митко Андонов. С
надежда отправяха очи и към
младите , енергични кандидати
за общински съветници, готови

вяра на възрастните
хора. И някак поведро стана наоколо
въпреки облачното
октомврийско небе.
„За всеки от вас
са мислите и грижите ни, ние искаме
да продължим градежа, да създадем
колкото може по-добра среда за живот
във всяко селище на
общината!”, подчерта в обръщението
си Митко Андонов,
кандидат за кмет на
общината. И върна
лентата назад, още преди 12г.
когато селото имаше твърде
много проблеми за решаване.
„Стъпка по стъпка успяхме

да се справим, вниманието и
грижите ще продължат. Защото
вие сте хора, които заслужават това!” каза на финала г-н
Андонов.
Заедно с бастунките възрастните хора стискаха в ръце
листовките с имената на свои-

те избраници.
Обещаваха в
къщи още
веднъж да ги
разгледат и
на 25 октомври да гласуват с номер 6.
За своето бъдеще, за спокойствието и
сигурността
на дните си.
Настроението се вдигна видимо с появата на ансамбъл „Златен клас”
Зимница. Старците се оживиха
при вида на красивите народни
носии, най-енергичните буйно
ръкопляскаха на всеки танц, а
накрая и на хорото до Митко
Андонов се хванаха.

Ïîðåäíà
ïðåäèçáîðíà ñðåùà
„За БСП! Победа с номер 6!” Емоционално, въодушевено и с много вяра и енергия

правдинци в лицата на кандидатите за общински съветници,
радваха се на познатите зрели и
опитни общински ръководители
като Иван Георгиев и Мария
Толева , които мило ги приветстваха представяйки новата

да работят за родния край. Топлите и оптимистични думи на
Цветелина Тончева вдъхнаха

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

скандираха участниците в поредната предизборна среща в Стралджа посрещайки кандидатите за кмет на общината Митко Андонов и за общински съветници от листата на
БСП. „Това са нашите кандидати! Това са хората на които вярваме! Това са способните
управленци, които милеят за Стралджа и общината!”, твърдяха родителите на деца,
които посещават училищата и детските градини в града. В последвалия разговор стана
дума, че оценяват всичко извършено в общината и града през последните години. От
благоустрояването на улиците и обновлението на парковете, грижата за образованието,
спорта, културата, здравеопазването, социалните програми, осигуряването на заетост,
вниманието към децата, младежите, възрастните и социално слабите, до поддържането
на традициите и организацията на празници. „Стралджа е нашият общ дом, Стралджа е градът, в който искаме да живеем , да отглеждаме децата си, да работим и да
се чувстваме сигурни и спокойни. Знаем, че с вас има още какво да постигнем. Ще
помагаме, ще вървим заедно напред!”, упорито повтаряха участниците в срещата,
стискайки ръката на Митко Андонов. „Заедно продължаваме напред!” , увери ги той
представяйки и новата си програма за развитието на града и общината. С изявление
към участниците в срещата се обърнаха и всички присъстващи на срещата кандидати
за общински съветници от левицата. Въодушевен от срещата, впечатлен от това, което
предстои за Стралджа, присъстващият в залата Стоян Стоянов, кандидат за съветник
от листа на опонентите МК”Промяна”, спонтанно изрази отказа си от нея и желанието
да работи за социалистите. „Сгреших! Бях подведен, но където има грешка, има и
прошка! Ще работя за БСП! Ще гласувам с бюлетина номер 6!”, категоричен беше
той под ръкоплясканията на участниците в срещата.
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Ìèõàèë Ìèêîâ â Ñòðàëäæà:

ÁÑÏ - Ñòðàëäæà å ñðåä
îòëè÷íèöèòå íà ïàðòèÿòà!

Стралджанци посрещнаха
лидера на социалистите Михаил Миков с цветя, усмивки и
настроение. Минувачи поздравяваха председателят на БСП с
„Победа!”, ръкуваха се с него и
обещаваха гласуване с номер 6.
В залата на предизборния
щаб на БСП присъстваха кандидати за общински съветници
и кметове на населените места.
Митко Андонов, кандидат за
кмет на общината, беше щастлив да представи своя екип, да
увери Михаил Миков, че както
и до сега БСП Стралджа ще спечели тези избори убедително и
категорично още на първия тур.
Разговорът продължи за програмата на Митко Андонов, за
грижите към децата и младите
хора, за активната и постоянна
социална политика, за успехите
на града и общината.
С поклон към миналото и
героите на Стралджа гостите
Михаил Миков, заедно с Митко
Андонов и Атанас Мерджанов,
народен представител, зам.
председател на ПГ на БСП и
говорител на партията , поднесоха цветя пред паметника на
Трета българска армия.

В срещата с обществеността на Стралджа взеха участие
и представители на третата
възраст, хора от клубовете на
инвалида и „Диабет”. Мнозина
пожелаха да стиснат ръката
на Михаил Миков, да го поздравят. Срещата откри Мария
Толева, председател на ОбС на
БСП, която обърна внимание
на грижите на общинското
ръководство и кмета Митко
Андонов за всички жители
на общината без да се делят
населените места на малки и
големи. „Последователната
социална политика дава гаранция за един по-спокоен живот
и сигурност на гражданите и
ние ще продължим да работим в тази посока”, подчерта
тя, давайки думата на Митко
Андонов, кандидат за кмет на
общината за четвърти мандат.
„Почитта и уважението към
белите коси на нашите майки
и бащи всъщност е уважение
към едно градивно поколение.
Направеното в нашата община
за тази категория хора не е малко – обособените пенсионерски
клубове, поддържането на три
звена за ДСП, грижата за соци-

алните центрове, поддържането
на парковете, изпълнението на
множество проекти в помощ
на болните и самотните…с

та, към г-н Андонов и всички
присъстващи в залата се обърна
гостът Михаил Миков. „Вашите
успехи са успехи на партията.

всичко това се опитваме да
правим по-добър, по-спокоен
и сигурен живота на хората от
третата възраст. И ще продължим да го правим”, подчерта
г-н Андонов. С благодарност за
упоритата и постоянна работа
в изпълнение политиката на
БСП, за постигнатите реални
резултати, за отстояване целите
на партията и грижата за хора-

Местното самоуправление в
Стралджа е гордост за БСП и
образец за много наши кметове!
Вие сте сред отличниците на
БСП!”, каза той и посочи две
причини стралджанци отново
да подкрепят своя действен
и инициативен кмет: „защото
екипът на Митко Андонов
работи за хората и защото
НС на БСП застава зад тях и

×åñò å äà ãëàñóâàìå
ñ ¹ 6!
програмата на Митко

С бонбони посрещат всеки в
обновеното читалище на Маленово.
Срещата с кандидатите за кмет на
общината, общински съветници и
кмет на селото беше предшествана и от буйните народни ритми на
оркестър „Стралджа”. Жителите на
селото пристигнаха обнадеждени, че
могат да чуят какво още предвижда

Андонов за развитието на Маленово.
Пресичайки обновения площад всички
одобрително кимаха
с глава и се радваха
на гледката.
„Няма човек,
който да не оценява
направеното за селото. Този проект
променя изцяло облика на центъра. Важно е и това, че тази есен
почти всички проблемни улици на
Маленово са чакълирани. Всичко
това постигнахме благодарение
активната и сериозна подкрепа от
страна на кмета Митко Андонов.
Един достоен човек, който не дели

селата на малки и големи, а се старае
да решава всеки проблем. В името
на хората. Благодаря му за това!”,
каза от името на своите съселяни
км.наместник Живка Кичукова,
кандидат за кмет на Маленово от
листата на БСП. И сподели очакванията това внимание да продължи ,
а проблемите да стават все по-малко.

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.

Един след друг пред маленовци
се изправиха кандидатите за общински съветници Мария Толева,
Атанаска Кабакова, Валентина Маринова, Иван Георгиев…Всеки от
тях разказа за всеобщото желание
на общинското ръководство да се
подпомага развитието на Маленово
и всяко от селата на общината, да се
поддържа постоянство в грижите за
възрастните, за децата, за младите.
„Това е политиката на кмета Митко
Андонов! С доказан успех!” каза
Койчо Тончев, представител на
младите в листата на съветниците.
Искреното му признание, че се е
завърнал в родния край да се реализира и да помага за развитието
му, накара хората да ръкопляскат. А
призивът „Който има съвест, който
има чест, да гласува с №6!” се възприе с особено задоволство и видимо
въодушевление.
„Както аз, така и моят екип ще
продължим работата за промяна
облика на населените места в общината. Грижата за Маленово ще
се изразява и в решаване на други
важни задачи. Няма да останат без
внимание болните, възрастните и самотните, майките и децата, младите
хора. Ще подкрепим създаването на

заедно ще реализираме лявата
платформа”.
Цветелина Тончева, кандидат за общински съветник
и педагог, насочи вниманието
към образованието и молба за
съдействие от страна на партията за закона, който на практика
осакатява образователната система у нас. Уверението на г-н
Миков не закъсня. „Образованието винаги е било и ще бъде
сред приоритетите на БСП, ние
ще продължаваме да работим и

български деца.”
Оптимистично прозвуча и
обръщението на Атанас Мерджанов: „Вие, стралджанци
, можете да се гордеете със
своето управление. Защото
с кмет като Митко Андонов
постиженията са във всички
области.”, той добави горещата си благодарност към г-н
Андонов за осъществяване на
левите стандарти в града и
общината и отправи пожелание
още на първия тур на изборите

да се борим за достъпно и качествено образование на всички

за категорична изборна победа.
С номер 6!

фолклорна група, която да възражда
местните традиции и обичаи, ще
се радваме на всяка добра идея от

ваша страна. И ще работим все
така заедно в името на нашето общо
бъдеще!” каза г-н Андонов.

Ìúäðîñòòà ñ ïîñëàíèå
êúì Ìèòêî Àíäîíîâ
Ñ íîìåð 6 çà ñïîêîéñòâèåòî è ñèãóðíîñòòà

Другарю Андонов, нашето момче,
Ти израсна пред нас, с нас! Ние много добре те
познаваме. Знаем твоите възможности и умения. Не
се съмняваме в твоята обич и грижи към нас, към майките и бащите. Уверени сме, че ще продължиш да ни
даряваш с ум и сърце, а с нашата мъдрост ще бъдеш
по-сигурен от всякога.
Имаш нашата подкрепа!
Успех ти желаем!
Клуб „Дълголетие”, Стралджа

15 октомври 2015 г.
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Â Ëþëèí: Âúëêàíèíîòî ñåëî çàëàãà íà ñòàáèëíîñòòà

Край паметника на легендата Вълкана Стоянова в Люлин,
издигнат с дарения под патронажа на кмета Митко Андонов,
днес тихо присядат старците.
На разговорка за миналия и за
днешния ден. И да помечтаят за
бъдещето – своето, на децата си,

на внуците. Люлинци са хора,
които добре знаят какво искат.
На предизборното събрание за
представяне на кандидатите
за кмет на общината, кмет на
селото и общински съветници
от БСП, след като внимателно
изгледаха филма за развитието

Â ×àðäà îáù ñòðåìåæ

Ùå ñå îáåäèíèì è
ùå ïîáåäèì! „Ще работим

заедно за настоящето и бъдещето
на Чарда. Чувствам се част от
големия отбор
на БСП, на кмета
Митко Андонов,
на неговия екип
и общинските съветници. Отбор,
който винаги е
отстоявал позициите си с мисълта за хората във всяко
населено място
на общината, с
упорита работа,
всеотдайно и
почтено!” каза
пред своите съселяни Руска Николова, кандидат за
кмет на Чарда от
листата на БСП
на предизборната среща за представяне кандидатите за кмет на общината, общински
съветници и кмет на селото. Изслушаха я с видимо
внимание, подкрепиха силната и конкретна програма,
аплодираха я сърдечно. Като доказателство, че тя е човекът на когото ще дадат доверието си. Много добри думи
прозвучаха в залата за
младата и амбициозна
жена. Според Митко
Андонов тя има всички
качества да изведе селото на челни позиции, да
работи с всички сили за
решаване на местните
проблеми, да бъде опора на чарденци. Цветя
и пожелания за спорна работа, за успехи отправиха и
гостите- социалисти от Ямбол Катя Георгиева и Юрко
Стоянов.
С ентусиазма на младите прозвучаха изказванията на
Жечко Вълчев и Янко Стоянов, които събудиха енергия
и кураж сред присъстващите. С цялата си мъдрост и натрупан опит към чарденци се обърнаха и кандидатите за
общински съветници Мария Толева, Радина Парушева,
Иван Георгиев. В думите им имаше грижа, топлота,
сърдечност, имаше огромно желание за работа в името
на хората. И увереност в единността на чарденци.
„Ще бъдем заедно, ще продължим пътя напред, ще
работим всеотдайно и ще променим към още по-добро
живота на село. Искаме, можем, знаем как! Заедно
ще продължим напред. С бюлетина № 6!”, призова
г-н Андонов. Чарденци приветстваха своите гости с
ръкопляскания и пожелания за успех на 25 октомври.
Радваха се и на прекрасния концерт поднесен от ансамбъл „Въжички”.

на община Стралджа, присъстващите дадоха своята висока
оценка за работата на кмета
Митко Андонов и неговият
екип, направиха предложения
за решаване на проблеми в Люлин, обещаха подкрепата си с
бюлетина номер 6. Категорични
бяха в преценката, че политиката на БСП, предизборната
програма на кандидатът за кмет
на общината Митко Андонов,
визират най-доброто бъдеще
на родния край.

Развълнувана, но с видимо
желание да работи за своето родно село пред люлинци
се изправи Росица Михова,
кандидат за кмет на селото.
И представи своята програма
конкретизирайки проблемите
които ще стоят на вниманието й. Силно прозвучаха
изказванията на кандидатите
за съветници Мария Толева и
Иван Георгиев, които обърнаха
внимание на постиженията в
социалната сфера, икономика

и инфраструктура, образование
и култура… С аплодисменти бе
посрещната информацията за
добрата съвместна работа на
община и клуб „Надежда” плод
на която е и грижата за младеж
от селото. Присъстващите в
залата аплодираха и младите
Цветелина Тончева и Жечко
Вълчев, които засвидетелстваха желанието си да работят за
изпълнение програмата на своя
кмет Митко Андонов. „Това е
ръководител, който ни дава

пример за всеотдайност, за упоритост в постигане на целите,
в трудолюбие и отдаденост в
грижа за хората!”, подчертаха
и двамата приканвайки люлинци да гласуват с бюлетина
номер 6. С благодарност за
присъствието, за активността,
за подкрепата Митко Андонов,
кандидат за кмет на общината,
сподели своите планове за
нови проекти, за решаване на
проблемите на селото, за още
по-сериозни грижа за хората от
третата възраст, за подпомагане
развитието на земеделието , а от
там и повече заетост. „Заедно ще
продължим напред!” бе категоричен той. Веднага след това на
сцената грейнаха с народните
си носии самодейците от Иречеково. Песните и танците доставиха истинско удоволствие на
присъстващите в залата, които
щедро ги аплодираха.

Â Íåäÿëñêî èçáèðàò ¹ 6

Æèâ å áîð÷åñêèÿò äóõ!

„Като кандидат за кмет
на Недялско тръгвам към
новия мандат с увереност,
с огромна енергия и желание да работя за изпълнение програмата на
кмета Митко Андонов, да
решим заедно проблемите
на селото, да направим живота на моите съселяни поспокоен и добър!” не без
вълнение се обърна към
присъстващите в залата на
обновеното наскоро читалище в Недялско Тодорка Йорданова, досегашен

км.наместник и кандидат
за кмет на селото от листата на БСП. Тя доказа,
че добре познава хората и
няма намерение да отбягва
трудните въпроси. „Заедно

БСП в грижа за хората,
подчерта устойчивостта
и последователността на
Митко Андонов, кандидат
за кмет на общината , в изпълнение на програмата, в
която са заложени промени
във всяко населено място.
Допълни информация за
предстоящи социални проекти, разказа за грижата за
училища и детски градини,

ръководител като кмета
Митко Андонов, стъпка по
стъпка, го правим. Това е
основанието за пореден
път да поискаме вашето доверие.”, подчерта
Иван Георгиев. За постиженията в различните
области и за бъдещите
планове говориха Радина Парушева, Цветелина
Тончева, Янко Добрев.

за дейността на социалните центрове, за поддържането на културата
и традициите. „Всичко
това постигнахме заедно. Може още много
да се направи. С кмет
като Митко Андонов,
който познава проблемите на всяко село, на
всеки човек, задачите
са ясни и изпълнението
им не подлежи на съмнение!”, каза тя. „Ние
сме с вас не само по
време на избори, а всеки ден, ние се стараем
да бъдем в помощ на
децата и младите, на
възрастните. Имаме амбициите да превърнем нашата община в едно наистина
добро място за живеене.
И под ръководството на
един достоен и енергичен

Всеки от тях посрещнат с
одобрителни коментари и
ръкопляскания. „Всичко,
което предстои зависи от
нас самите. Бюлетина № 6
ще определи бъдещето на
Недялско и на общината.
„Доказали сме, че може да
ни вярвате, че знаем как да
работим. Имаме волята,
енергията, възможностите
да се справим и с найтрудните задачи на деня.
Нека отново бъдем заедно,
да продължим напред! За
по-доброто бъдеще на децата ни, на родителите ни,
на нас самите!”, прикани
Митко Андонов.
След концерта на танцовата и певческа група
при читалище Иречеково,
на площада в Недялско се
изви кръшно хоро, което
поведе г-н Андонов.

ще вървим напред!”,
повтори ентусиазирано, ръкопляскания
съпроводиха думите
й. „Не е угаснал борческия дух на Недялско. Вие го доказвате!”, сподели Мария
Толева, кандидат за
общински съветник
и председател на
ОбС на БСП, според която Тодорка
Йорданова има основания да се гордее,
че е наследник на

едно героично поколение.
Припомни много добре
организираните празници
в Недялско. Разказа за
неотклонната справедлива социална политика на
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Â Àòîëîâî âñè÷êè ïîäêðåïÿò ÁÑÏ

Ñèëåí åêèï ñìå!
Формулата на успеха в
Атолово е ясна и не подлежи на никакво съмнение.
Км.наместник Стефан Сотиров управлява в пълен
синхрон с един сериозен
обществен съвет, който обсъжда всяка идея, поддържа
здрава и постоянна връзка
с общинското ръководство,
много често техен гост е
кметът на общината Митко
Андонов. И тук изпълнението на поставените цели
никога не закъснява.
На предизборното събрание за представяне кандидатите на БСП за кмет на
общината, кмет на селото и
общински съветници атоловци показаха, че безрезервно
вярват на тези достойни
хора. „Силен екип сме! Можем чудеса да направим
щом сме така здраво единни!”, каза в обръщението си
уважавания км.наместник

Стефан Сотиров, единствен
кандидат за кмет на селото.
С гордост разказа за почистеното корито на р.Мараш,
за облицовката на отводнителната канавка, ремонта на
кметството , читалището ,
църквата. Изрази благодарността си към Инициативния комитет, който ежегодно
организира трогателните
родово-землячески срещи .
Като най-голямо постижение
посочи изпълнението на
мащабния проект за пълно
обновление на пътя Стралджа- Атолово. И тук благодарностите към кмета Митко
Андонов и цялото общинско
ръководство бяха подкрепени с ръкоплясканията в залата. „Нашата политика е градивна, с мисъл за хората!”,
подчерта в обръщението си
Мария Толева, кандидат за
общински съветник и председател на ОбС на БСП.,

изразявайки
ясните
послания на
своята
партия
към атоловци.
Милена
Йордан о ва ,
един от
младите
специалисти в
общината, също
кандидат
за общински
съветник, разказа подробно за
екипа,
който разработва проектите ,

за успехите и за привлечените над 25 млн. лв. за община-

Ïúðâè äåòñêè ôóòáîëåí òóðíèð

По инициатива на
ОФК"Стралджа" общинския

център стана домакин на
първия детски футболен турнир, който събра отборите
на ПФК"Литекс" Ловеч, "Ботев" Пловдив , "Черноморец"
Бургас и детския отбор на
ОФК"Стралджа". На стадиона
в града момчетата не само показаха една сериозна спортна
битка на терена, те се състезаваха мъжки, дадоха гаранция,
че имат своето голямо футболно
бъдеще. защото играят с любов,
с дисциплина и отговорност.
Малките бяха подкрепяни активно от публиката сред която
бяха треньори, родители, симпатизанти. При откриването
Иван Иванов, вр.изп. дл. кмет
на общината, приветства участниците в турнира, благодари
за участието и от името на
общината увери, че той ще се
повтаря всяка година в рамките

на празника на Стралджа. "Ние
не само държим за развитието

на спорта, ние правим всичко
възможно, за да има Стралджа
своите прекрасни условия за
тренировки на малките и на
големите. Затова предприехме
тази инициатива. И ще я поддържаме и в бъдеще!", каза в об-

ръщението си Митко Андонов,
президент на ОФК"Стралджа".

„Стралджа”. Не без гордост
публиката аплодираше всяко

Гостите от елитните клубове
не скриха възхищението си от
базата на стадиона поднасяйки
поздравления към домакините
за инициативата, а футболни
специалисти търсеха своите
фаворити и сред отбора на

добро изпълнение на малките, които не се изплашиха от
конкуренцията на професионалните футболни клубове,
хвърляха се в битка за топката,
създаваха голови ситуации и
при всяко точно попадение
във вратата на противника
избликваха в необуздана радост. „Големите футболисти се
раждат и на такива турнири!
Стралджа има своите спортни
таланти. Знаем, че подкрепата,
събуждането на самочувствие
са важен етап от развитието
на малките. Грижите ни ще
бъдат постоянни и неотстъпни.
Защото Стралджа заслужава!”,
категоричен е Митко Андонов,
президент на ОФК”Стралджа”
и кандидат за кмет на общината в чиято предизборна програма развитието на спорта има
своето място.

та само през тази година. Тя
определи всеки от кандидатите на БСП за общински съветници като достойни хора,
знаещи, можещи, които ще
продължават да работят за
доброто утре на Атолово,
на общината. Лъчезарно
усмихната Валентина Маринова, директор на СОУ”П.
Яворов”, изрази радостта си от факта, че децата
в Атолово се увеличават,
сподели задоволството си
от прекрасните условия в
СОУ”П.Яворов”, осигурени
от общината за доброто
възпитание и образование
, за предстоящото изпълнение на още един проект,
който ще осигури използване на минералната вода
за отопление на учебните
сгради в общинския център.
„Вие сте добрия пример как
трябва колективно да се работи!”, поздрави присъства-

щите Иван Георгиев, който
сподели удоволствието си
от съвместните успехи на
кметство и общинско ръководство.
На финала на срещата
Митко Андонов, кандидат
за кмет на общината , обобщи постиженията в Атолово през последния мандат
изразявайки увереността
си, че много скоро селото
ще прерасне в квартал
на Стралджа. Той обърна
внимание и към новата си
програма, която предвижда
промени във всяко населено
място и във всички области
с призива: „За да продължи
този възход, за да живеем
по-добре, нека продължим
заедно напред! С бюлетина
номер 6!”
За атоловци срещата приключи с концерт на танцовата и певческа група от
Иречеково.

Îùå
åäèí ìëàä òàëàíò
Стоян Ро сенов

Иванов от Маленово
е само на 12 години,
но вече с изявен музикален талант. Момчето свири на гайда
и успешно се вписва
сред майсторите от
оркестъра при ансамбъл „Въжички”. Интересът на Стоян към
народния инструмент е
от 8 –годишен, когато
взима и първите си
уроци при Диан Драгиев в Младежки дом

– Ямбол. До ІV клас учи в Стралджа, СОУ”П.Яворов”
след което кандидатства в НУФИ”Филип Кутев” Котел,
специалност „гайда”. Издържа изпитите по солфеж и
гайда и е щастлив , че може да се нарече възпитаник на
реномираното фолклорно музикално училище. Вече е
VІ-ти клас, а събраните награди се трупат. Много често
те са от първи места, което още по-силно го мотивира
да усъвършенства уменията си, да бъде между найдобрите гайдари.
Всички ценители на народната музика от Маленово,
от Стралджа не само се радват на Стоян, подкрепят го
и вярват, че скоро името му ще стане известно.

ÊÓÏÓÂÀÍÅÒÎ È ÏÐÎÄÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÃËÀÑÎÂÅ Å ÏÐÅÑÒÚÏËÅÍÈÅ!
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Â ïîäãîòîâêà
çàВ навечерието
çèìàòàна зимата

община Стралджа предприема превантивни мерки
за осигуряване нормалното
функциониране на инфраструктурата, снабдяването
и услугите на населението, подготовка за работа и
живот в усложнени зимни условия. До края на
м.октомври зам.кметът по
икономическите дейности
и общинска собственост,
кметовете и км.наместници
по места, ръководителите
на фирми, учреждения и
ведомства са задължени да
извършат дейностите по
подготовката на хората и
окомплектоване на техниката за работа при тежки
зимни условия, да създадат
нужната организация за
своевременно оповестяване и събиране на хората.
Да се осигури резерв от
ГСМ, луга, пясък, топло
облекло, хранителни продукти от първа необходимост
за населението най-малко
за три дни. В заповедта
на Иван Иванов, вр.изп.
дл.кмет на общината, се
посочва още, че в същия
срок началникът на отдел
ТСУ трябва да разпореди
подготовка за сключване на
договор между общината и
фирма, притежаваща АТТ за
снегопочистване, пръскане
на луга и опесъчаване на
основните пътища и улици
и прилежащата ІV-класна
пътна мрежа на територията
на общината. Ефикасен контрол по оборудване на МПС
със съответните принадлежности за движение при
зимни условия се изисква
от РУ-Полиция Стралджа.
Началникът на РС ПБЗН
ще трябва да организира
и извърши проверка за готовността на електропреносните и електро- и газоразпределителни дружества
за безаварийна работа през
зимата. Началникът на ВиК
има задължението да създаде нужната организация
за бързо отстраняване на
възникнали аварии и предотвратяване на разливи на
питейна вода, създаване на
заледени участъци по пътната и улична мрежа, вкл. да
се осигури водоснабдяване
от резервни водоизточници.
Пред актуализиране са плановете на Електросистемен
оператор ЕАД, КЕЦ Ямбол
за бързо ликвидиране на
възникнали аварии. Заповедта предвижда създаване
на организация от РЗИ за
подготовка на санитарни
автомобили и лекарствени
средства за оказване спешна
медицинска помощ при усложнена зимна обстановка.
До края на месеца комисия ще извърши проверка
на техниката, почистваща
ІV-класна пътна мрежа на
територията на общината. Планира се задължително следене нивото
на реките, язовирите и
хидротехническите съоръжения. В Общинския
щаб за координация на
НАВР ще се организира
денонощно дежурство.
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Ñúðöåòî íà Ñòðàëäæà
â íåóìîðèì ðèòúì

„Ние, стралджанци, определяме читалището като
сърцето на града. То бие в
един неукротим, неуморим
ритъм за всички нас, със силата на младостта в танцовите
състави, в оркестъра, в театралния колектив, в групата
за художествено слово… На
многобройните изяви в града
и общината, в областта, в
страната и извън границите.
Браво за това усърдие, за тази
всеотдайност! Браво за любовта към изкуството , фолклора и традициите. Браво за
родолюбието!”, вдъхновено
и развълнувано беше обръщението на Митко Андонов,
кандидат за кмет на община
Стралджа, дългогодишен член
на читалищното ръководство
при НЧ”Просвета 1892”, към
читалищните дейци от Стралджа. Той не скри радостта си
от присъствието на толкова
много самодейци, приятели
на литературата, театралци,
настоящи и ветерани културни
деятели , които на предизборната среща с кандидатите за
кмет на общината и общински
съветници пристигнаха, за да
изразят открито подкрепата
си за БСП. Г-н Андонов направи поклон за безрезервното доброволно и постоянно
участие на самодейците в
читалищните програми, за
голямата любов към родното
изкуство, за приемствеността.
„Така се съхранява духовност,
така се възпитава родолюбие.
Благодарение на хора като
вас България е била и ще

Eäèí ñïîìåí

80-ãîäèøíàòà Ñèðìà Òîäîðîâà ñ
ôàìèëíà êíèãà

бъде! Ще пребъде и Стралджа!” каза той последван от
ръкоплясканията в залата.
Виолета Андонова, секретар
на читалището, първа изрази
всеобщото мнение за изборът
на бюлетина номер 6. Мария Толева, председател на
читалищното настоятелство,
пожела да благодари на г-н
Андонов и цялото общинско
ръководство за вниманието,
грижата, подкрепата на читалищната дейност. „Ние добре
разбираме, че тази подкрепа
дава възможност за множеството ни изяви. Искам да
ви уверя, че тя ни мотивира
да бъдем максимално добре
подготвени при всеки концерт, да печелим наградите,
да обогатяваме историята на
дълголетното ни читалище.”,
подчерта тя добавяйки: „Читалището е нашият културен
храм. С подкрепата на едно
силно общинско ръководство
и кмета Митко Андонов вра-

тите на духовния ни храм
винаги ще остават отворени за
всеки местен талант, сцената
ще бъде ярко осветена за децата и младежите, за възрастните, за всички, които има какво
да покажат и да разкажат. За
Стралджа, за България!”Не
по-малко развълнувана беше
Атанаска Кабакова, която
припомни някой от големите
успехи на читалището, изрази
благодарността към всички
работили в настоятелството и
дали своя принос за постигнатите успехи.
В отговор на толкова добри
думи участниците в срещата
се хванаха на първото народно
хоро и залата отесня. Репертоарът на оркестър „Въжички”
предизвика истинско стралджанско надиграване. „Както
добре умеем да танцуваме,
така добре ще се представим
и на изборите . С бюлетина
номер 6!”, увериха г-н Андонов самодейците.

ǵǶǬǷǧǹǯǩǴǧ ǶǷǵǪǷǧǳǧ „ǵǱǵǲǴǧ ǸǷǬǫǧ 2007 – 2013 Ȋ.“

ǬȉȗȕȖȌȐȘȑȏ ȘȡȥȎ
ǬȉȗȕȖȌȐȘȑȏ țȕȔȋ Ȏȇ
ȗȌȊȏȕȔȇȒȔȕ ȗȇȎȉȏșȏȌ

Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɡɚ ɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚ ɩɨɦɨɳ ʋ. DIR-5112122C008/17.10.2012, "ɂɡɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɬɩɚɞɴɰɢɬɟ ɜ ɪɟɝɢɨɧ əɦɛɨɥ – ɉɴɪɜɚ
ɮɚɡɚ"

ǶȗȕȌȑșȡș ȘȌ țȏȔȇȔȘȏȗȇ ȕș ǬȉȗȕȖȌȐȘȑȏȦ țȕȔȋ Ȏȇ ȗȌȊȏȕȔȇȒȔȕ ȗȇȎȉȏșȏȌ Ȕȇ ǬȉȗȕȖȌȐȘȑȏȦ ȘȡȥȎ ȏ ȕș ȋȡȗȍȇȉȔȏȦ ȈȥȋȍȌș Ȕȇ
ǷȌȖȚȈȒȏȑȇ ǨȡȒȊȇȗȏȦ ȞȗȌȎ ȕȖȌȗȇșȏȉȔȇ ȖȗȕȊȗȇȓȇ „ǵȑȕȒȔȇ ȘȗȌȋȇ 2007 – 2013 Ȋ.“

ǵǨǷǸǭǬȂǲ Ǫ ǸǭǲǻǳǺǰǪǨǾǰȇǺǨ
ǵǨ ǶǩȁǰǵǹǲǶ ǬǭǷǶ ǹǺǸǨǳǬǮǨ
ǰȏȗȢȓȕȍȕȐȍȚȖ ȕȈ ȖȉȍȒȚ „ǯȈȒȘȐȊȈȕȍ Ȑ ȘȍȒțȓȚȐȊȈȞȐȧ ȕȈ ȌȍȗȖ ȏȈ ȉȐȚȖȊȐ
ȖȚȗȈȌȢȞȐ ș ȗȘȍțșȚȈȕȖȊȍȕȈ ȍȒșȗȓȖȈȚȈȞȐȧ ȕȈ ǶȉȡȐȕȈ ǹȚȘȈȓȌȎȈ, Ƿǰ 69660.420.1,
ȏȍȔȓȐȡȍ ȕȈ ȋȘ. ǹȚȘȈȓȌȎȈ“, ȟȈșȚ ȖȚ ȗȘȖȍȒȚ „ǰȏȋȘȈȎȌȈȕȍ ȕȈ ȘȍȋȐȖȕȈȓȕȈ șȐșȚȍȔȈ ȏȈ
țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȕȈ ȖȚȗȈȌȢȞȐȚȍ Ȋ ȘȍȋȐȖȕ ȇȔȉȖȓ - ǷȢȘȊȈ ȜȈȏȈ”, ȜȐȕȈȕșȐȘȈȕ ȖȚ
ǶȗȍȘȈȚȐȊȕȈ ȗȘȖȋȘȈȔȈ „ǶȒȖȓȕȈ șȘȍȌȈ 2007 – 2013ȋ.“ ȟȘȍȏ ǭȊȘȖȗȍȑșȒȐȧ ȜȖȕȌ ȏȈ
ȘȍȋȐȖȕȈȓȕȖ ȘȈȏȊȐȚȐȍ, ȉȍȓȍȎȐ șȍȘȐȖȏȍȕ ȕȈȗȘȍȌȢȒ.
ǬȍȑȕȖșȚȐȚȍ ȊȒȓȦȟȊȈȚ ȒȈȒȚȖ ȗȘȖȍȒȚȐȘȈȕȍ, ȚȈȒȈ Ȑ șȚȘȖȐȚȍȓȕȖ-ȔȖȕȚȈȎȕȐ
ȘȈȉȖȚȐ. ǸȈȏȘȈȉȖȚȍȕȐ șȈ ȐȌȍȍȕ Ȑ ȚȍȝȕȐȟȍșȒȐ ȗȘȖȍȒȚ ȖȚ ȐȏȗȢȓȕȐȚȍȓȧ ǬǯǯǬ „ǴȈȘȈȠ2015“. ǹȚȘȖȐȚȍȓȕȐȧ ȕȈȌȏȖȘ „ǰǲȦǰ ǲȖȕȚȘȖȓ“ ǶǶǬ ȍ șȢȋȓȈșțȊȈȓ ȗȘȖȍȒȚȕȐȚȍ ȟȈșȚȐ Ȑ
ȍ ȐȏȋȖȚȊȐȓ ȐȏȐșȒțȍȔȐȧ, șȢȋȓȈșȕȖ ǯǻǺ ǲȖȔȗȓȍȒșȍȕ ȌȖȒȓȈȌ ȏȈ ȖȞȍȕȒȈ ȕȈ
șȢȖȚȊȍȚșȚȊȐȍȚȖ. ǵȈ 20.08.2015ȋ. ȋȓ. ȈȘȝȐȚȍȒȚ ȕȈ ȖȉȡȐȕȈȚȈ ȐȏȌȈȌȍ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ ȏȈ
șȚȘȖȍȎ.
ǬȖ ȔȖȔȍȕȚȈ șȈ ȗȘȐȒȓȦȟȐȓȐ ȘȈȉȖȚȐȚȍ ȗȖ ȔȖȉȐȓȐȏȈȞȐȧ ȕȈ ȚȍȝȕȐȒȈȚȈ,
ȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍ ȕȈ ȉȈȏȈȚȈ ȕȈ ǰȏȗȢȓȕȐȚȍȓȧ.
ǷȖȟȐșȚȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȚȍȘȍȕȈ Ȑ
ȗȘȍȌȍȗȖȕȐȘȈȕȍȚȖ ȕȈ ȖȚȗȈȌȢȞȐȚȍ ȍ ȗȖȟȚȐ ȗȘȐȒȓȦȟȐȓȖ. ǬȖșȚȈȊȍȕȐ șȈ ȋȍȖȚȍȒșȚȐȓȈ Ȑ
ȋȍȖȔȍȔȉȘȈȕȈȚȈ, ȚȘȢȉȐȚȍ ȏȈ ȖȚȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ șȔȍȚȐȡȕȐȧ ȋȈȏ Ȑ ȌȘțȋȐ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȐ ȏȈ
șȚȘȖȐȚȍȓȕȖ-ȔȖȕȚȈȎȕȐȚȍ ȘȈȉȖȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐ.
ǹȢȋȓȈșȕȖ ǬȖȋȖȊȖȘȈ ȏȈ ȉȍȏȊȢȏȔȍȏȌȕȈ ȜȐȕȈȕșȖȊȈ ȗȖȔȖȡ Ȑ ǬȖȋȖȊȖȘȈ ș
ȐȏȗȢȓȕȐȚȍȓȧ, ȗȘȖȍȒȚȢȚ ȚȘȧȉȊȈ ȌȈ ȗȘȐȒȓȦȟȐ ȌȖ 31.10.2015ȋ.
Ɍɨɡɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɟ ɫɴɡɞɚɞɟɧ ɫ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚ ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɧɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɫɴɸɡ, ɱɪɟɡ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
„Ɉɤɨɥɧɚ ɫɪɟɞɚ 2007-2013 ɝ.”. Ɉɛɳɢɧɚ ɋɬɪɚɥɞɠɚ ɧɨɫɢ ɰɹɥɚɬɚ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɢ ɩɪɢ ɧɢɤɚɤɜɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɟɦɚ, ɱɟ ɬɨɡɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɨɬɪɚɡɹɜɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɧɨɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɧɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɫɴɸɡ ɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɧɨ ɨɬ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɨɤɨɥɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ ɢ ɜɨɞɢɬɟ.

П р а внучкат а
на македонския
войвода
Илия Кърчовалията
Род е н ат а
в Светиврачкото
с.Петрово
Сирма Тодорова,
която от
десетилетия живее в
Стралджа,
п р о п и с ва
спомените
си някак
спонтанно и без
да мисли
за издаване. Само че, когато ги прочитат внучките й
Силвия и Елена са категорични. Във всеки ред живее
България, диша Македония, оживява Стралджа и това
не бива да остане само семеен спомен. Подготвят отпечатването на книгата с много любов и дали случайно
или нарочно тя е готова на връх 80-я рожден ден на
македонката. „Изненадата беше неописуема. Бях развълнувана, трогната, трудно овладявах чувствата, които
ме заливат. Такова внимание към мен, толкова обич!
Това е прекрасно! Щастлива съм с моето семейство!”
споделя Сирма и се радва, че спомените й така ще достигнат до повече хора.
Прочетете тази книга.! Тя ще ви залее с родолюбиви чувства, ще ви накара да усетите как се съхранява
българщината. И защо любовта към хората превръща
човекът в щастливец.

Ñðåùó
ïîæàðèòå
Да се зазимят всички противопожарни уреди в

обектите, противопожарните водоеми, хидранти да
се приспособят за водочерпене при зимни условия.
Стриктно да се спазва изискването за изключване на
ел.напрежение след приключване на работното време
в складове, търговски, производствени и др. пожароопасни обекти. Това са част от мерките включени в
заповед на Иван Иванов, вр.изп..дл.кмет на общината
за осигуряване пожарна безопасност при експлоатация
на различните видове отоплителни и електронагревателни прибори и инсталации в обектите и населените
места на територията на община Стралджа по време
на есенно-зимния период. Предстои провеждането на
инструктивни съвещания с кметовете и км.наместници
на населените места по този повод. Със свои заповеди
както кметовете, км.наместници така и ръководителите
на фирми, директори на училища и детски градини
трябва да определят вида, броя и отговорниците за
отоплителните уреди и да изградят комисии, които
да извършат проверка на техническата изправност и
пожарната обезопасеност на отоплителните уреди,
коминни тела и ел.инсталации. Тяхно задължение е
провеждането на задължителни инструктажи по пожарна безопасност с целия личен състав на обектите.
В заповедта се посочва още че контейнерите за сметосъбиране трябва да бъдат най-малко на 10м. от сгради,
паркинги за автомобили и др. пожарооасни обекти.
Особено внимание да се обърне върху изхвърлянето на
негасена сгур от печките с твърдо гориво. На дневен
ред е и организирането на групи за гасене на пожари в
населените места и обекти.
Контролът по изпълнение на заповедта е възложен
на Ст.Тенев, началник на РС ПБЗН Стралджа.
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Ако някой има колебания за избора в
Саранско , то той е

отсъствал от предизборното събрание с
кандидатите за кмет на

ва нямаше! Всички, които могат да
се движат, излязоха да посрещнат
гостите от Стралджа, здрависваха
ги сърдечно, даваха уверението
си, че ще гласуват
за тях. „Вярваме
ви! Знаем, че сте
умни хора, които
са доказали че могат да работят!”,
надпреварваха
се да изразяват
мнение домакините. От името на
местните жители
км.наместник Румен Димов припомни стореното
през последния
мандат. А то се
измерва с новият
храм, с добре поддържаното кметство, многофункционалната зала,
ул . о с ве тл е н и е ,
грижата за зелените площи… Не
достигна времето
,за да се припомнят празниците
в Саранско, масовото участие
на хората в тях,
спортните състезания, концертите, изложбата на
сръчните ръце на
жените. Затова
пък Мария Толева, кандидат за
общински съветник, изрази благодарността към
км.наместник и
всички, които са
подпомагали оробщината и общински ганизацията на
съветници от листата всяка от проявина БСП. Само че таки- те. Не пропусна

Íà íàöèîíàëåí ñåìèíàð
Иван Боянов, педагог
от СОУ”П.Яворов” Стралджа, участва във Втория
Национален семинар „Извънкласните и
извънучилищните дейности
– за устойчиво качествено обучение
и възпитание
на децата и
учениците”.
Той се проведе в началото
на септември
в Санитарнооздравителен
ко м п л е к с /
СОК/ ”Камчия” под патронажа на
Министерство
на образованието и науката .
След тържественото
откриване с приветствия
на д.ик.н. Янка Такева,
председател на СБУ, и
Станка Шопова, председател на УС на Фондация
„Устойчиво развитие на
България”, участниците

в семинара наблюдаваха
добри практики от Бургас,
Габрово, Смолян , Пловдив с последващ диалог

по различни въпроси на
образованието и възпитанието на българските
деца и ученици. „Впечатлен съм и от творческата
работилница „Хайде на
хорото!” където бяха предизвикани танцовите умения на всеки от нас. Мога

гордо да отбележа, че в
надиграването представих достойно Стралджа!”,
споделя г-н Боянов. В
рамките
на семинара
участниците разгл е д а х а
частното
училище
„Юрий
Гагарин”
в СОК
”Камч и я ” ,
отморяващо подейства
посещението в
музея на
космонавтиката и разходката по
р.Камчия.
В последния ден на семинара всички участници
получиха Сертификат лично от Янка Такева в присъствието на министъра на
образованието и науката
проф. д.п.н. Тодор Танев.

да спомене и добрата социална политика за болните,
самотните, възрастните хора.
И да изрази увереността си,
че както и до сега Саранско
ще бъде сред първите села в
които изборът ще приключи
с победа за кандидатите на
БСП. За младите, за политическата им ангажираност
и готовност да подкрепят
лявата идея говори Цветелина Тончева, председател на
младежкото обединение в
БСП и кандидат за общински
съветник.

След подкрепящото изказване на Минка Йовчева,
думата взе Митко Андонов.
„Аз не само уважавам хората
от Саранско, аз се прекланям
пред тяхната упоритост.
Благодаря на всички, които
с даренията си подкрепиха
изграждането на църквата.
С това дадохте ясен знак, че
Саранско е едно необикновено село, в което живеят родолюбци, хора, готови на всичко
, за да съхранят духовността,
традициите, българщината!”,
подчерта кандидатът за кмет

на община Стралджа. ”Аз
вярвам, сигурен съм, че селото ще застане като един зад
кандидатите на БСП. И ще
реализираме пълна изборна
победа!”, допълни той.
След концерта на ансамбъл „Въжички” домакините
не чакаха покана. Макар и
на пределна възраст повечето пожелаха да се хванат на
хорото, до своя км.наместник
Румен Димов и до кмета на
общината Митко Андонов с
уверението „С вас сме! Ще
продължим напред!”

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

əɆȻɈɅ – ɋɌɊȺɅȾɀȺ

ȺȼɌɈɋɉɂɊɄȺ

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

7.10
8.10
8.40

10.20
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

15 октомври 2015 г.
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