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В последния работен ден на декември 
пристигна новината за одобрената за 
финансиране Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на  Сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна група /
МИГ/ „Стралджа-2016“. Така, от общо 70 канди-
датствали ,  проекта на общината е сред първите 

15 получили картбланш от Управляващия орган 
на ПРСР 2014-2020г. Оценката на Стратегията 
осигурява близо 3 млн.лв., които ще бъдат вложени 
за изпълнение на проекти по различни мерки на 
ПРСР и ОП РЧР.
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В Община Стралджа

Атанас Киров, 
кмет на 

Община Стралджа: 

ОЧАКВА НИ ПОВЕЧЕ ОТ 
ДОБРА 2018 ГОДИНА. 

НАД 17 МЛН. ЛЕВА 
ВЛИЗАТ В ОБЩИНАТА 

ЗА РЕМОНТ НА ПЪТИЩА, 
УЛИЦИ И ВОДОПРОВОДИ

ОЧАКВА НИ ПОВЕЧЕ ОТ 
ДОБРА 2018 ГОДИНА. 

НАД 17 МЛН. ЛЕВА 
ВЛИЗАТ В ОБЩИНАТА 

ЗА РЕМОНТ НА ПЪТИЩА, 
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28-мо заседание на ОбС Стралджа 

НА ВНИМАНИЕТО БЮДЖЕТ 2018
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НОВИ 3 МЛН. ЛВ. ВЛИЗАТ В 
ОБЩИНАТА ПО ОДОБРЕНА 

СТРАТЕГИЯ НА МИГ

С ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ ГЕРОИТЕ, 
С ПОКЛОН ПРЕД ПОДВИГА

Стралджа отбеляза тържест-
вено 140-та годишнина от 
Освобождението на селището от 
османско робство. С признател-
ност към героите и поклон пред 
подвига в името на свободата. 

"Имаме примери на саможерт-
ва и това ни изпълва с гордост! 
Днес ние живеем свободно и 
целите, които си поставяме 
са други, но никога няма да 
забравим миналото. Днешният 
празник е доказателство за 
това.", каза в поздравлението 
си към присъстващите кмета 
на общината Атанас Киров. Със 
своето вдъхновено изпълнение 
на стихотворението на Блага 
Димитрова "Родина" малката 
Ивайла Живкова предизвика 
ръкопляскания в залата, въл-
нуващо прозвуча и песента 
за Алтънлъ Стоян войвода от 
талантливата Симона Иванова. 
Презентацията на Мирослав 
Великов доказа, че децата на 
града обичат историята и се 
вдъхновяват от нея. 

За присъстващите беше ин-
тересно гостуването на Желяз 
Кондев от Сливен, автор на ис-

торически книги, който разказа 
подробности за живота и делото 
на войводата Панайот Хитов. 
Той цитира думите на Захари 

Стоянов,  който оценява П.Хитов 
като неповторим хайдутин и 
борец за свобода. В свое писмо  
пламенно отстоява това :“ 

Добрата новина доказва, че 
общинското ръководство твърдо 
и целенасочено изпълнява поли-
тика за насърчаване на учащите 
се за постигане на по-високи 
резултати в обучението им, за-
връщане в родното място, с цел 

подпомагане развитието чрез 
квалифицирани и млади специа-
листи, нужни за просперитета и 
по-доброто развитие на Община 
Стралджа. Новата наредба има за 

цел да подпомогне със стипен-
дии учащи във висши училища, 
които отговарят на критериите 
за подбор съгласно утвърдения 
документ.

ОБС СТРАЛДЖА ПРИЕ 
НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ 

СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ

В първото си за годината заседание ОбС Стралджа ще има 
един доста натоварен дневен ред. На преден план е Годишната 
програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост, която съветниците ще обсъждат. Веднага 
след това кметът Атанас Киров ще предложи промяна в струк-
турата на община Стралджа и промяна на основната месечна 
заплата на кметове на кметства. Като следваща точка е приемане 
бюджета на общината за 2018 г. В януарското заседание е включен 
и отчет на кмета за втората година от Програмата за управление 
на община Стралджа от мандат 2015-2019 г. Председателят на 
ОбС Живко Ангелов е вносител на отчет за дейността на ОбС, 
неговите комисии и изпълнението на решения за периода м.август 
- м.декември 2017г. Той ще запознае съветниците и с новия 
план за дейността на ОбС през 2018г. Отчетът за дейността на 
МКБППМН за изминалата година ще представи Гроздан Иванов, 
зам.кмет. На заседанието предстои приемане на Общински план 
за младежта за 2018г., Годишна програма за развитие на чита-
лищната дейност в общината и Културен календар за новата 
година, план на общината за противодействие на тероризма, 
Правилник за дейността на Общинското социално предприятие 
за озеленяване и благоустройство. Г-н Киров ще предложи за 
одобряване текст на Меморандум за сътрудничество при развитие 
на икономически проекти на територията на община Стралджа 
между Клъстер "Тракия икономическа зона" и община Стралджа. 
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ОБС СТРАЛДЖА ПРИЕ 
НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ 
СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ

Чрез това решение , с  оглед задоволяване потребности от изпълнителски 
и ръководни кадри Община Стралджа ще може да отпуска стипендии на 
студенти обучаващи се в редовна  форма на обучение по бакалавърски и 
магистърски програми във висши училища на територията на Република 
България. Конкретните специалности и броят на стипендиантите по 
тях, за които ще се отпускат стипендии , ще се определят ежегодно с 
решение на Общински съвет. Стипендиите ще се отпускат от бюджета на 
Община Стралджа. Размерът на стипендията ще се определя с решение 
на Общински съвет по предложение на  Кмета на Община Стралджа.

В дневния ред са включени и 
докладни записки за безвъзмездно 
прехвърляне на собственост върху 
имот - частна държавна собственост 
- ІV етаж от бивша административна 
сграда на АПК с.Войника в полза на об-
щина Стралджа, одобряване частично 
изменение на План за регулация, както 
и одобряване количествата останала 
неотсечена дървесина от Годишен 
план за ползване на дървесина от об-

щински горски територии на община 
Стралджа за 2017г. и количеството 
дървесина предвидено за отсичане 
в План-извлечение одобрено от РДГ 
Сливен при почистване на водни 
течения във връзка с провеждане на 
технически сечи в общински горски 

територии, съгласно предписания на 
ГД"Надзор на язовирните стени и 
съоръженията към тях". 

Заседанието на ОбС Стралджа 
е насрочено за 30 януари от 10,00ч. 
Постоянните комисии ще заседават 
в четвъртък.

Г-н Киров как бихте оценили 
направеното от Вас и от общин-
ска администрация през изми-
налата  2017 година?

Оценките трябва да ми ги поста-
вят жителите на общината.

Винаги съм критичен към себе 
си и се старая да изкачвам нови 
върхове, затова ако трябва да из-
ползвам системата на оценяване в 
училище, бих си поставил оценка 
добър 4. Направихме не малко, но 
сме далече от оценката отличен 
6. Поставям си цел обаче през 
настоящата 2018 година да стигна 
до оценка „много добър”. 

Казахте, че сте направили не 
малко, кажете ни кои постижения 
бихте извели като основни?

Основният успех е подписа-
ните договори за реализиране на 
проекти финансирани с пари от 
Европейския съюз за 8 млн.лева, 
които ще бъдат изцяло насочени 
за ремонт на улици и пътища в 
Община Стралджа. Ремонтните  
дейности по тези проекти ще започ-
нат през тази година , а освен това в 
очакване сме на подписване на още 
един проект, който ще е за близо 6 
млн лева. В това число не включвам 
вече одобрения проект за Местна 
инициативна група(МИГ), който 
е за близо 3 млн лева. Сумирано, 
общите средства, които ще влязат в 
общината са над 17 млн лева, което 
е бих казал невиждано за нашата 
община. През годината бяха ремон-
тирани улиците „П.Хилендарски” 
и „Г.М.Димитров” в Стралджа, 

както и част от улиците „Христо 
Ботев” и „Никола Вапцаров” в село 
Маленово. Текущо са изкърпени 
улици в селата Каменец и Джинот. 
Чакълирани са обслужващи пъти-
ща, водещи до гробищните паркове 
в селата Леярово, Люлин и Лозенец 
с обща дължина 740 м. и улици 
в селата Войника, Воденичане, 
Тамарино и Зимница.

През 2017 г. беше изпълнен I 
етап от  проект „Основен ремонт 
на път JAM 3050 Тамарино – 
Саранско“ на стойност 262 355 лв.;

Извършени са текущи ремонти 
на следните общински пътища:

- Път JAM 2060 III – 707 – 
с.Маленово в участък в землището 
на с.Маленово – на стойност 32 
402 лв.;

- Път JAM 2054 Първенец – 
Правдино на стойност 32 622 лв.

- Път JAM 2053 Александрово 
- Леярово в участък в землището 
на с.Поляна на стойност 17 354 лв.

През годината започна основен 
ремонт и на кметство с.Зимница с 
ремонтиране на покрива на стой-
ност 15 954 лв.

Бяха ремонтирани със средства 
от бюджета по дейност „Здравни 
кабинети в училища и детски гра-
дини“ следните сгради, общинска 
собственост:

• Детска градина, филиал 
с.Зимница – фасада юг на стойност 
15 000 лв.;

• Детска градина, филиал 
с.Войника“ на стойност 27 000 лв.;

Подменено беше и отоплението 
на Центъра за обществена под-
крепа в гр.Стралджа от конвен-
ционално към енергоефективно, 
използващо ВЕИ, като за целта бяха 
изразходвани 17 980 лв.

Сключен е договор и започна 
изпълнението на обект: „Котелно 
помещение и отоплителна инстала-
ция в сграда на ОУ „Христо Ботев“ 

с.Войника Община Стралджа, 
който ще бъде финализиран през 
2018 г.

За ремонт и поддържане на 
уличното осветление в населените 
места за 2017 г. са изразходвани 14 
700 лв.  Закупени са над 300 бр. 
LED осветителни тела, подмене-
ни 200 бр. натриеви лампи и 35 
бр. часовници за управление на 
уличното осветление.

Да не забравяме, че през тази 
година беше завършено и санира-
нето на жилищните блокове в град 
Стралджа. 

Всички тези факти показват, че 
въпреки ограничения бюджет, с 
който разполага Община Стралджа 
ние се стремим да обърнем внима-
ние на всяко едно населено място. 
Знаем, че основните проблеми са 
лошото състояние на инфраструк-
турата, затова и насочихме вни-
мание за превличане на средства 
именно към ремонта на улици и 
пътища. Разбира се стараем се да 
развиваме и културата и образова-
нието в общината, но лично моята 
цел за този мандат е ремонтът на 
улици. Имам вяра в хората, в чи-
ито ръце съм оставил развитието 
на културата и те показаха високи 
резултати през 2017 година с орга-
низацията на различните празници, 
с организацията на концертите и 
театралните постановки. Същото 
е положението и с образованието. 
Имам вяра на директорите на 
учебните заведения, че ще вдигнат 
реално нивото на образование и 
дори възпитание в поверените им 
училища и детски градини.  

А има ли нещо, което не успяхте 
да направите или някъде , където 
сгрешихте?

Определено имаше поети от 
мен ангажименти, които не успях 
да изпълня, но до края на мандата 
ще направя всичко по силите си 

да се реванширам. Като грешка 
отчитам късно започналата сеч 
в общинския горски фонд, което 
доведе до по-късното разнасяне 
на дърва за жителите на общината. 
Въпреки , че виновните за тази 
грешки са порицани , аз поемам 
пълната отговорност и гарантирам, 
че ще вземем поуки от това.

Предвижда ли се кандидат-
стване по други проекти през 
2018 година?

Да. Ще кандидатстваме за под-
мяна на уличното осветление на 
общината, което в основна степен 
сега се осъществява със стари тела 
и крушки. Идеята е осветлението 
на 100 % да бъде подменено с 
енергийно- ефективно такова. Това 
освен, че ще спести средства, ще 
даде възможност да използваме в 
по-голяма степен капацитета на 
уличното осветление в селата на 
общината, къдете вече в основна 
степен живеят по-възрастни хора 
и това е важно за тях. Ще канди-
датстваме и за ремонт на над 10 
кметства по селата, защото състоя-
нието на по-голямата част от тях е 
повече от плачевно. 

В началото на годината основ-
но се говори за бюджети, какво 
да очакваме от бюджет 2018 на 
Община Стралджа?

Насочваме и общински пари в 
ремонтите. Една улица в Зимница, 
една в Стралджа, ремонт на някол-
ко улици в различни села, както 
и нещо, което обещах по време 
на обиколката ми в общината – 
ограждане на гробищните паркове.

Имате специални планове 
за най-голямото село в Област 
Ямбол-село Зимница, какво 
предстои там?

Първо чакаме подписване на 
договор за подмяна на водопровода 
на селото, както и пълно преас-
фалтиране на 12 улици в селото. 

Другото, което сме си поставили за 
цел и вече сме предвидили средства 
за него е изграждане на коопера-
тивен пазар, от който имат нужда 
земеделските производители в това 
село. Ще започне и текущ ремонт 
на площада, така че определено 
имаме планове и средства за това 
село.

Доста общини имаха проблеми 
със финансите през 2017 година, 
какво е финансовото положение на 
Община Стралджа към настоящия 
момент?

Не е тайна, че наследихме много 
корекции по различни проекти, 
както и финансово неизгодни за об-
щината договори. Предоговорихме 
голяма част от наследените догово-
ри, като по този начин спестихме 
средства. Относно корекциите, 
ще дам за пример , че платихме 
еднократно стара корекция в раз-
мер на 131 328 лева, а всеки месец  
погасявахме други задължения по 
корекции в размер на 9 568 лева. 
Само за справка ще кажа, че ако не 
трябваше да внасяме тази сума, с 
нея всеки месец бихме могли да 
закърпим или една улица в някое 
село или да закупуваме всеки месец 
по около 150 нови улични лампи. 
Но за жалост сме заставени да 
даваме тези пари не за улици или 
лампи, а като месечни вноски по 
корекции, които са наложени на 
проекти изпълнени от предходната 
власт. Но като цяло сме далеч от 
тревогите на някои общини, кои-
то имаха запорирани сметки или 
бяха близо до фалит. „Затягането 
на коланите в първите две години 
от мандата ни даде резултат и сега 
финансовото ни състояние е бих 
казал стабилно.

Пожеланията Ви към жите-
лите на Община Стралджа за 
новата 2018 година?

Здраве! Това е най-важното.

В Община Стралджа
ЛЕК СПАД НА РАЖДАЕМОСТТА
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Атанас Киров, кмет на Община Стралджа: 
ОЧАКВА НИ ПОВЕЧЕ ОТ ДОБРА 2018 ГОДИНА. НАД 17 МЛН. ЛЕВА ВЛИЗАТ В 

ОБЩИНАТА ЗА РЕМОНТ НА ПЪТИЩА, УЛИЦИ И ВОДОПРОВОДИ

Изминалата 2017г. се „записа“ в историята с общ брой на новоро-
дените в община Стралджа 152деца като само в града са проплакали 
111. Съпоставени с данните от предходната 2016г. те са с разлика от 14 
бебета по-малко. Така общината почти запазва нивото на раждаемостта 
за две последователни години и се изравнява с годините 2010 и 2013г. 

в."Стралджански вести" 
- гр. Стралджа
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СТРАЛДЖА НАПРАВИ СВОЯ ПОКЛОН ПРЕД ЯВОРОВ
 „Една, че две, че три усилни 
и паметни години… Боже, 
За някой грях ръце всесилни 
издигна ти и нас наказа. 
Кой ли може 
неволя клетнишка изказа…“
Покъртителните думи на Яворов от 

неговото  стихотворение „Градушка“ 
прозвучаха в Стралджа днес чрез Елиза 
Пидес, ученичка в  СУ“П.Яворов“. 
Тя  вложи цялото си старание, за да 
предаде  ужаса на стопаните от при-
родното бедствие. Усетиха го всички 
присъстващи в Общински историче-
ски музей Стралджа, участници във 
възпоменателното тържество по 
случай 140г. от рождението на поета. 
Там, пред скромния кът с портрета на 
Яворов, всяка изречена дума за него 
предизвикваше преклонение пред не-
измеримия му талант. „П.Кр.Яворов е 
едно емблематично име, гений в литера-
турата, революционер, родолюбец.  Той 
остава една тайнствена личност, която 
не спира да ни вълнува“ Така  Нели 
Тончева Кавалджиева, председател на 
НЧ“Стралджа 2016“,сложи начало на 
събитието, за да обърне внимание върху  
едногодишното  присъствие на Яворов 
в Стралджа, изследователската работа 
за живота и делото му, честванията в 
града , изграждането на паметника, 
отличията на местни рецитатори в 
Национални конкурси… По-нататък 
Снежана Вълкова, директор на музея,  

в една интересна беседа върна времето 
назад,  припомни най-важните пери-
оди от живота на страдалеца и поета. 
Най-любопитни се оказаха фактите от 
пребиваването му в Стралджа, измори-
телната работа като телеграфопощенец, 
липсата на  духовна среда и тежкото 
признание „Чувствам се като в гроб…“ 
, последвалите  контакти с арменците, 
които го „спасяват“ от мрачните мисли и 
безисходицата на самотата, недоволни-
те търговци на тогавашното село, които 
го предупреждават да престане с тези 
„вредни“ срещи и категоричния отказ 
на Яворов:“Аз не позволявам на никого 
да се меси в живота ми!“… 

Да, „Стралджа не роди Яворов, но му 
даде криле за полет!“ като потвържде-
ние на тази мисъл , изречена преди 40 
г. , днес стралджанци за пореден път се 
почувстваха горди, че едногодишния 
престой на поета в селището има своята 
добра страна. Именно тук той получава 
вдъхновение за написването на стихо-
творенията „Градушка“ и „Арменци“, 
/а и не само за тях!/,  че тъкмо оттук 
вероятно е и прототипа на хубавицата 
Калиопа.

Като естествен завършек на търже-
ството в музея прозвуча и стихотво-
рението „Арменци“ в изпълнение на 
ученичката Радосвета Узунова. 

Поетът на 20 век П.Кр.Яворов има 
своето място в Стралджа. И всяка 
година стралджанци ще отдават заслу-

жена почит и преклонение пред този, 
който сътвори едни от най-гениалните 
стихове на България.

търси сервитьор/ка! 
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:“ Аз казах: че ако черковния въ-
прос има Чомаков, Екзарх, Бурмов, 
Славейков, Балабанов и пр., то 
Ст.планина има само П.Хитов, който 
байрак е развявал, книга е писал, като 
цар е бил едно време на българските 
емигранти.“ За присъстващите беше 
интересно да чуят и  записаната от 
Желяз Кондев стралджанска народна 
песен през 1961г., доказваща още 
веднъж свързаността на войводата 
със Стралджа.

На тържеството бяха отчетени 
резултатите от ученическия конкурс 
за есе, стихотворение, рисунка и пре-
зентация на тема "Освобождението на 

Стралджа". Наградите връчи кмета на 
общината Атанас Киров. 

За стихотворение- специална на-
града за Димитър Драганов, ученик 
ХІІ клас СУ“П.Яворов“

За есе – V-VІІ кл. – поощрителни на-
гради за Мирослав Стоянов Минков, V 
клас и  Йорданка Ат.Атанасова, V клас

VІІІ – ХІІ клас – І място за Симона 
Недкова Тодорова, VІІІ кл.

ІІ м. за Елина Антонова Андонова, 
VІІІ кл.

ІІІ м. за Ирина Божанова, VІІІ кл.
За мултимедиен проект  награди 

получиха Мирослав Деянов Великов, 
VІІІ кл., Ивайло Йорданов Йорданов, 
VІІ кл., Марин Илиев Маринов,  VІІІ 
кл. Елиза Фиоренцо Пидес, VІ кл. И 

Марина Пламенова Панайотова, ІХ кл. 
За рисунка – V-VІІ кл – І м. за Тони 

Йорданова Йорданова, V кл.
І м. – Мирослав Стоянов минков, 

V кл.
ІІ м. – Радосвета Вескова Узунова, 

VІ кл.
За участие награди получават още  

Мимоза Силова Димова, Александра 
Веселинова Иванова.

VІІІ – ХІІ клас – І м. за Иванка 
Радкова Иванова, VІІІ кл.

ІІ м. – Ирина Божанова Андонова, 
VІІІ кл.

   В деня на Освобождението, 20 
януари, бяха  поднесени  венци пред 
паметника на поборника Панайот 
Хитов в местността "Мараш". 

Отчетът на Нели Тончева Кавалджиева, председател на 
НЧ“Стралджа 2016“ за изминалата 2017г., изпъстрен с множе-
ство и разнообразни събития, беше посрещнат с одобрение от 
присъстващите. Връщайки се във времето по-наблюдателните 
дори допълниха  проявите защото се оказа, че читалището е 
било не само инициатор и организатор, но и участник в не 
малко съвместни инициативи.Това, което прави впечатление 
е ентусиазма с който работят читалищните дейци, подкрепата 
на обществеността и желанието  за осъществяване на нови 
интересни инициативи, които вече са част от утвърдения 
календарен план за 2018г.

Само в рамките на седмица   
в района на злополучната база 
„Стралджа – Мараш“ бяха 
открити  нови  3 невзривени 
снаряди.  Находките са в ра-
йон в който има движение на 
хора и техника и това  е повод 
за сериозно безпокойство. 
Новината стресна жителите 
на Лозенец и Стралджа, 
които  помнят кошмара от 
2012г. след взрива в базата. 
Дадените тогава  три жертви 
, ранените 18 души, мно-
жеството материални щети 
и стресът, който понесоха 
жителите на околните селища 
не може да бъдат заличени от 
съзнанието. А всички, които 
помнят  дъжда от снаряди, 
много добре знаят, че  такива 
находки ще продължават да се 
появяват.  Затова никой тук 
не си прави илюзии, че може 
да бъде възстановено и про-
веждането на народния събор 
„Мараш пее“  на откритата 
сцена в прекрасната мест-
ност  където във всеки храст 

може да има и пропуснати 
боеприпаси. На трагичната 
дата в  Лозенец всяка година 
се събират, за да докажат, че 
помнят и няма да допуснат не-
щастието да се повтори. „Ние 
помним!“ повтарят жителите 
на най-пострадалото селище, 
обединени в готовността си 
да бранят здравето и спокой-
ствието си с всички сили. 

За съжаление  почти шест 
години след трагедията фир-
мата, собственик на базата, 
продължава опитите си да 
възстанови  работния про-
цес.  Граждани и община са 
категорично против  това и 
ще бъдат използвани всички 
начини, вкл. и гражданско 
неподчинение, за предотвра-
тяване на подобно зловредно 
начинание. 

Все още няма наказани 
за трагедията край Лозенец. 
Няма и виновни. Сагата 
продължава. В началото на 
февруари предстои ново раз-
глеждане на делото.  

На 20 януари/по нов стил/ се 
навършват 140 години от освобож-
дението на Стралджа от османското 

владичество. Тази дата е една от най-
светлите в историята на селището. Тя 
се свързва с името на Панайот Хитов. 
Документите посочват, че „на този 
ден през 1878г. в Стралджа с добро-
волческа чета се установява  Панайот 
Хитов. Войводата остава в селото 9 
дни и освен, че изпълнява разузнава-
телни задачи в района на Марашкия 

проход, опазва селото от изстъплени-
ята на отстъпващата турска армия и 
на башибозушките банди. Фактите 
сочат, че на път за Деветак добро-
волческата дружина  води сражение 
в местността Орешака  с черкезите 
от с.Мараш.“/“Стралджа – история, 
традиции, духовност“/. Войводата 
сам отбелязва споменатото събитие  
в своя походен тефтер. През 70-те 
години, по идея на родолюбеца 
Стефан Иванов,  признателните 
стралджанци издигат в подбалкана  
паметник на П.Хитов.

КАКВО ОЩЕ ЗНАЕМ ЗА 
ПАНАЙОТ ХИТОВ?

Ето какво разказва Стефан 

Иванов в бр.9 /6.VІ.1980г. във 
в.“Стралджанска трибуна“:

Легендарният народен защитник 
е един от малкото наши хайдути и 
войводи доживели да видят свобода-
та за която водиха героични битки и 
мечтаха изпълнени с вяра.

Бойните подвизи на четата на 
П.Хитов не се вместват в рамките 
на отмъщение срещу поробителя. 

Войводата мечтае за свободата, 
споделя възгледите на Раковски, за 
организирането на чети и виждането 
на Левски за „чиста и свята републи-
ка“. „Моето сърце търсеше свобо-
дата,  търсеше честността, търсеше 
правдата. Само Стара планина беше 
в състояние да удовлетвори моите 
желания!“ такива са мислите му 
когато се оформя решението да стане 
хайдутин и да мъсти на поробителя. 
В записките „Моето пътуване по 
Ст.планина“ Хитов разказва за връз-
ките си с Хаджи Димитър и Стефан 
Караджа, за редица бележити четни-
ци и войводи действали предимно 
в Източна Ст.планина  в района на 
Сливен, Котел и Марашкия проход. 
От същите записки стават известни 
връзките на П.Хитов със Стралджа. 
„Българите, които живеят до големи 
пътища са достойни за оплакване, 
защото турските пътници са изпояли 
на селяните и ушите!“ пише той, а от 
историята и от разказите на старите 
хора знаем, че  Стралджа на няколко 
пъти е запалвана от турците, стигало 
се до изблик на истинско отмъщение 
когато  лумва турския Сарай.

 В Стралджа и стралджанския 
край П.Хитов е в периода 1859-
1860г. През 1959г. когато настъпва 
разногласие за презимуването на 
четата – да остане в България или да 
се прехвърли във Влашко Хитов със 
своя шурей Стоян остават да зимуват 
в Балкана. При преминаването на  
малката група към Котел Стоян се 
разболява, Хитов намира кон от пъту-

ващи търговци. „ Вземах коня, качих 
Стоян и закарах го  в село Стралджа. 
Това се случи 15 деня  преди Коледа. 
В гореказаното село  ние имахме 
един добър приятел, който беше 
готов да пожертва и живота си за 
нази. Името му беше Иван. Иван ни 
прие твърде благолюбиво и седеше 
по цели нощи около Стояна. Редки 
са такива българи!“. И докато трае 
оздравяването Хитов идва няколко 
пъти в Стралджа. Тук е станала 
срещата с неговите съратници и 
приятели от Ямбол и селата. „  Един 
ден  изпроводихме Иван в Ямбол да 
извести на приятелите ни , че ние 
сме живи и се намираме в Стралджа. 
Гореказаните наши приятели  се бяха 
обещали да ни донасят известия  за 
ония злодейства, които извършваха 
турците, българските чорбаджии 
и новопреселившите се черкези“, 
пише Хитов. 

Като легенда остава битката, която 
води  четата на Хитов с черкезите на-
станили се в широката стралджанска 
мерия.  По това време блатото край 
Стралджа е представлявало  удобно 
място за лагеруване и зимуване на 
големите стада на турските бейове 
и черкезите, които преминавали 
по пътя от Одрин към Котел и Сев.
България.  Очевидец на издевателс-
твата на черкезите  над мирното 
население на Стралджа , Хитов 
примамва черкезите към склоновете 
на Балкана и в местността Кичи дере, 
където е била разположена четата, 
черкезите биват ликвидирани.  Все 

по това време в с.Могила е бил на-
паднат табора  на един много богат 
черкезин и неговия син, които също 
били прогонени. „Разбира се – четем 
в записките на П.Хитов – после горе-
казаното произшествие  не можехме 
да останем в Стралджа защото тур-
ската власт препови всичките села. 
Ние отидохме в Ямбол и се скрихме 
близо до самия конак…“ По-нататък 
Хитов разказва за участта на бълга-
рите след тези събития. Най-видните 
от тях от селата Черкешли  и Могила 
са заловени. „Заловен беше и моя 
най-добър приятел Иван, който беше 
кмет на Стралджа и наш най-добър 
ятак“, завършва с тъга Хитов. На още 
много места в записките се спомена-
ват Стралджа и стралджанци. От тях 
научаваме за подвизите на Трифон 
и Добри, чиято чета е действала в 
района на Мараш и Стралджа., че 
четата им се е сблъскала с ордите 
на „султана Исерлийски“ както се 
пее и в народната песен. Според 
записките в с.Исерлий, сега Блатец,  
имало турски султан а Стралджа се 
числяла към именията му.

По спомени на Слав Калев 
Хитов е идвал в Стралджа  след 
Освобождението по време или малко 
след  завършване на Европейската 
война,  за да навести семейството 
на близките на Иван Железчев – не-
говия верен ятак – а според други 
предположения да им съобщи  за 
благодарност къде е заровено злато.  
Посрещнат твърде студено той не им 
разкрива нищо.  

В края на 2017г. беше одобрено финансирането на  
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна гру-
па - СТРАЛДЖА 2016г.“ по Подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие” от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020г. Община Стралджа е задъл-
жителния член в сдружението, в което са включени и 15 
представители на нестопанския сектор и 15 представители 
на бизнеса.

При изпълнението на този проект ползите за физическите 
и юридическите лица от общината ще бъдат неоспорими – 
в стратегията са заложени мерки, пряко кореспондиращи 
с тези от ПРСР 2014 – 2020г., като преимуществото при 
кандидатстването пред МИГ-а е по-ниския долен праг на 
инвестицията, което дава възможност на по-широк кръг 
бенефициенти да се възползват от финансовия инструмент. 
Голям процент от финансовия ресурс ще бъде усвоен и от 
Община Стралджа, като инфраструктурните проекти, които 
ще бъдат реализирани ще допринесат от една страна за 
подобряване на облика на населените места от общината, 
а от друга ще подсигурят адекватна инфраструктура, която 
е предпоставка за развитие и инвестиции в бизнеса. 

Мерките, включени в Стратегията са определени въз 
основа на извършено проучване и актуализиране базата 
данни за територията, направен анализ на социално-иконо-
мическото състояние, анализ на силните и слабите страни, 
възможностите и заплахите (SWOT). 

Мерките, които ще бъдат финансирани от Програмата 
за развитие на селските райони са шест и са следните:

Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка / маркетинг на 
селскостопански продукти“

Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
дейности“

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура”

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфра-
структура за отдих, туристическа инфраструктура”

Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни 
местни производства, продукти и местна култура”

Стратегията ще финансира и проекти по избрани мерки 
от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020г.

Мярка 1.1-3. „Местни инициативи за заетост за търсе-
щите работа и неактивните лица“

Мярка 1.6. „Подобряване качеството на работната сила 
за устойчиво интегриране на пазара на труда“

Мярка 2.1. „Интегрирани услуги за социално-икономиче-
ска интеграция на маргинализирани общности като ромите“

Мярка 2.3. „Осигуряване на достъп до услуги за социално 
включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора 
над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

За изпълнение на Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна 
инициативна група - СТРАЛДЖА 2016г.“ са предвидени 
2 955 800 лева, от които финансовия ресурс, отделен за 
мерки, насочени към бизнеса е общо 900 000 лв., бюджета 
за публична инфраструктура е 1 055 800 лв., а средствата, 
предвидени за мерки, насочени към развитието на човешки 
ресурси са в размер на 1 000 000 лв.

Стратегията ще се изпълнява до края на 2023 година.
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С ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ ГЕРОИТЕ, С 
ПОКЛОН ПРЕД ПОДВИГА

140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СТРАЛДЖА

НОВИ 3 МЛН. ЛВ. ВЛИЗАТ В ОБЩИНАТА ПО 
ОДОБРЕНА СТРАТЕГИЯ НА МИГ

НЧ“Стралджа 2016“ се отчете
БОГАТА КУЛТУРНА 
ДЕЙНОСТ. ЗАЯВКА 
ЗА МНОГО ПОВЕЧЕ

НОВИ 
НЕВЗРИВЕНИ 

СНАРЯДИ В 
МАРАША
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ДА ПОДАРИШ РАДОСТ И НАДЕЖДА
Близо 100 възрастни, самотни , болни хора от Стралджа и 

селата на общината получиха пакети с хранителни продукти 
на стойност 30 лв.  , закупени с дарените средства по време 
на Благотворителната вечер в Стралджа, организирана от 
НЧ“Стралджа 2016“ и Общината. Някой от тези хора получиха 
подаръците лично от кмета Атанас Киров и Нели Тончева 
Кавалджиева, председател на читалището. При други пакетите 
пристигнаха чрез кметовете на селата. Но всички до един се 
зарадваха повече на вниманието, на жеста, на това, че някой 
се е сетил за тях в труден момент. И заедно с горещата благо-
дарност подаряваха усмивките си.

Видях 93-годишна жена да стиска ръцете на благодетелите 
си без да може да продума от вълнение, видях една  изстрадала 
майка с грейнал поглед и  завиден  оптимизъм да обещава, 
че няма да се предава и ще се справя с трудните дни, видях 
самотни мъже, които свенливо криеха навлажнелите си очи 
и старателно опитваха да скрият немотията, видях болни  не-
сретници, които посягаха да целуват ръката, която ги дарява, 
други спонтанно прегръщаха гостите си или се ръкуваха с 
всички подред, трети черпеха с ябълки и бонбони… До един 

благославяха дарителите да са живи и здрави и доброто да не 
изчезва. Във всеки един от посетените домове заедно с пакетите 
пристигна и надеждата, че някой ги мисли, че не са сами. Ето, 
това е резултатът от милосърдието, от готовността да бъдем 

съпричастни за чуждата болка.  А както организаторите обе-
щават, благотворителните събития ще продължават чрез други 

форми и прояви, грижата за самотните, болните, възрастните, 
за децата и всички, изпаднали в нужда ще бъде постоянна. С 
необходимото внимание, разбиране и човечност.

НЕ на насилието
Училищният ученически съ-

вет и учениците от VIII клас 
при СУ”П.Яворов”  Стралджа 
подготвиха и реализираха една 
интересна и полезна среща, 
която се превърна в повод за 
разговор, споделяне на мисли, 
търсене на отговори. Пред гос-
тите Бaорислав Христов, ин-
спектор ДПС, Живка Йорданова, 
секретар на МКБППМН,  децата 
обсъждаха темата „насилие“, 
смело представиха примери от 
агресия в училище, споделиха , 
че най-интересните коментари  в 
интернет пространството са тези 
за самозащитата. Не подминаха 
училищните боеве, страхът от 
това което може да ти се случи 
и надеждата да оцелееш в един 

свят, който всеки ден се услож-
нява…Къде да търсим виновните 
за този начин на живот – сред 
медиите,  в семейството, на 
улицата или в самите себе си, 
питаха децата и даваха своите 
отговори. „Брой до 10 преди да 
дадеш воля на гнева, погледни 
с очите на другия, усмихни се, 
разговаряй за проблемите си, 
знай, че няма лоши хора, има 
лоши постъпки! Не се страхувай 
да споделяш! Това може да се 
случи на всеки. Знай, че много 
хора те обичат и са готови да ти 
помогнат. Не затваряй очи! Подай 
ръка, спри агресията!” апелираха 
учениците, с което доказаха, че са 
готови да дадат своя отпор срещу 
насилието.

За Недялка Атанасова дълго-
годишната работа като педагог в 
ДГ“М.Рубенова“, изнесена група 

с.Войника е по-скоро дълг, отго-
ворност, всеотдайност, отколкото 
задължение. Скромна  и внимател-

на, повече от 20 г. с много любов  
тя се грижи за възпитаниците и 
предизвиква уважението на роди-
телите. Днес Недялка Атанасова 
излиза в заслужена почивка и 
получи поздравления от Гроздан 
Иванов, зам.кмет на общината. 
Той връчи поздравителен адрес 
от името на кмета Атанас Киров 
в който се казва:„Вие отдадохте 
сърцето си за децата на с.Войника. 
Благодаря Ви за тази всеотдай-
ност, за търпението и топлотата в 
отношението към колеги и възпи-
таници. Благодаря Ви за любовта 
към професията и дадения добър 
пример на младите!“  Подаръци и 
поздравления имаше и от името 
на колектива.-

С БЛАГОДАРНОСТ ЗА ТРУДА 
И ГРИЖИТЕ

За втора поредна година 
в Хасково се проведе фес-
тивалът на коледарските 

и маскарадни групи. По 
покана на организатори-
те между тях бяха и само-

дейците от Воденичане. 
Коледарските обичаи 
и наричания на мом-

четата от Воденичане, 
водени от кмета Милен 
Ангелов,   внесоха свой 
колорит сред останали-
те групи от Ст.Загора, 
с.Сусам и Криво поле, 
Димитровград, Долно 
Белево, Ямбол… Освен 
коледарския обичай во-
деничанци представи-
ха и атрактивните си 
кукерски игри, с които 
беше закрит фестива-
ла. Така те доказаха, 
че напълно заслужават 
лауреатското звание от 
Международната ор-
ганизация за народно 
изкуство. Общество за 
фолклор.

ВОДЕНИЧАНСКИ КОЛЕДАРИ 
И КУКЕРИ В ХАСКОВО
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Първо кукерско 
хоро в Джинот

Надя ЖЕЧЕВА
„Колкото са пръските на водата, 

толкоз да са  в стралджанските 
домове и децата!“ това пожелание 
на д-р Стоянка Митева повториха 
всички жени от клуб „Дълголетие“ 
Стралджа, участници в празни-
ка посветен на традиционния 
„Бабинден“. Подготвен с мисълта 
за съхраняване на богатата народ-
на традиция по къпане на бабата, 
празникът се превърна в поже-
лание за увеличаване на раждае-
мостта в града и нови надежди за 
бъдещето. А изборът на д-р Митева 
да бъде почетен гост дойде като 
благодарност  за   грижата й към 
не малко майки и деца от града.

С топли въвеждащи думи за 
традицията  Николинка Стойчева  
разказа за корените на този чис-
то женски обичай. В ролята на 
пъргави  „булки“ влязоха Кута 
Стоянова и Димка Каравичева, 
които поляха на „бабата“, погача 
й поднесоха, подготвена  от май-
сторката  Йорданка Джабарова. 
За да не мръзне в студените дни  
стралджански шушони й подариха.  

Усмихната и лъчезарна докторката 
поведе първото хоро. И се заредиха 
песен след песен, хуморески, ве-
селба. Неуморните организатори  
предизвикаха  конкурс за „Мис 
баба“ като участничките бяха 
провокирани да докажат, че могат  
детски стихчета да рецитират, пе-
снички да запеят, хорце да тропнат. 
Журито с председател единстве-
ния мъж в тържеството Георги 
Александров, отсъди категорично 
първото място за Стойка  Вълкова 
с подгласнички Донка Миронска 
и Йорданка Джабарова, следвани 
от  Димка Каравичева и Събка 
Рашкова. Някак естествено  се-
мейство Руска и Петко Атанасови 
получиха званието „най-яко се-
мейство“, като баба на най-скоро 
родено правнуче награда получи 
и 83-годишната Сирма Тодорова.

Наченали януарския календар 
жените от фолклорната група 
при клуб „Дълголетие“ вече се 
подготвят да отбележат и следва-
щите празници – Трифон-Зарезан  
и Заговезни. С обещанието, че ще 
има изненади, ще има веселба.

Повече от 30 маскирани  в страл-
джанското село Джинот дадоха на-
чало на кукерските игри в Ямболска 
област. Натъкмени с красиви гугли 

и капашони, със стотици хлопки на 
кръста мъже, момчета и малки деца  
танцуваха, за да изгонят злите сили. В 
групата бяха включени всевъзможни 
персонажи като доктор, полицай, 
мечкадарин с мечка, котка и т.н. 
Наред с големите упорито крачеха 
и най-малките кукерчета. Във всеки 
дом  посрещнаха групата с радост 
и почерпки, с очакване кукерската 
булка да завърти хорото и да благо-

слови за здраве и берекет. По стар 
обичай след обед всички се събраха 
на площада където беше изпълнен 

и ритуала „заораване и засяване“. 
Приветствайки  организатори 

и участници в красивия празник 
областният управител Димитър 
Иванов, Атанас Киров, кмет на об-
щина Стралджа  и зам.кмета Гроздан 
Иванов изразиха увереността си, че 

българските традиции ще пребъдат 
във времето щом сред кукерите могат 
да се видят деца на по 3-4 години. Така 
е било в миналото , така е и днес! Жив 
е българският дух! Благодарение на 
хора като родолюбците от Джинот и 
неуморимите организатори на народ-
ните празници от НЧ“Изгрев 1958“.  

Приятно допълнение към кукер-
ския празник в Джинот беше учас-

тието на  група „Хайдути“, които 
с песни и костюми предизвикаха 
патриотично настроение.

МИНИ ПОЧИВКА
Клуб „Дълголетие“ дава сигнал, че освен богатата и разнообразна дей-

ност, която организира в Стралджа, може да посвети време и на забавления. 
Седемдневна мини почивка в Кушадасъ  от 27.04. до 03.05. 2018 г. ще си 
подарят тези, които платят 242 лв. Водач обещава да бъде неуморимия 
Петко Атанасов, който отговаря на тел. 04761 51 89 или 0894722132.

На Бабинден
МОМИЧЕНЦЕ „ХВАНА“ БАБАТА В ПЪРВЕНЕЦ

Да си само на 5 г.и да те срещнат с група 
усмихнати баби, облечени в красиви на-
родни носии, да слушаш сладкодумните 
им приказки за бебето, за което трябват 
много грижи и обич, да ти изпеят народ-
ни песни, които ти се ще да научиш…
Ами няма как да не те „ашладисат“ към 
народните традиции и това любопитство 
към родното да не запазиш за цял живот! 
С такива намерения подготви и реализира 
изпълнението на обичая „Бабинден“ в гру-

па „Слънце“ на ДГ“Здравец“ неуморната 
Нели Тончева Кавалджиева, която е и пред-
седател на НЧ“Стралджа 2016“. Тя самата 
предварително засили любопитството на 
малките като им подсказа какво да очак-
ват. Но това, което се слу-
чи надмина очакванията! 
Защото баби и малчугани 
толкова много се харесаха, 

така добре общуваха, че не им се искаше 
да се разделят. Най-добрия атестат за праз-
ника е желанието на децата да посещават 
детската градина… в народни носии. „Това 
е приемствеността за която пишат в учеб-
ниците!“, усмихва се Нели Тончева и вече 

замисля следващия народен празник. Ба-
бите от клуб“Дълголетие“ са готови да й 
партнират отново! Обучаващата ситуация 
по „Околен свят“, разширена с участието 
на клуб“Дълголетие“, е подкрепена и от 
директора на градината Мима Вълкова. 

Т р а д и ц и и ,  к о и т о  „ в л и з а т “  в  д е т с к а т а  г р а д и н а 

БАБИ – ОРИСНИЦИ ОМАГЬОСАХА ДЕЦАТА

Със смях и закачки премина празника Бабинден в Първенец. 
Организиран от читалището той събра жените от селото, за да 
бъдат част от обичая. И по традиция „ бабата“ Мария Троева из-
роди първото бебе – момиченце, щедро благослови,   булката Янна 
Колева й поля с вода , благодари за грижите, дари я както се пола-
га.  Внимание поднесоха жените и на Радка Владева, медицински 
работник в селото. И продължи женската веселба с богата трапеза, 
музика, песни и танци.

В Тамарино знаят как 
да празнуват. И са особено 
щастливи когато споделят 
радостта си с уважавани 
гости. В деня когато пенси-
онерски клуб, читалищно 
ръководство и кметство 
обединиха усилията си за 

отпразнуване на традиционния „Бабинден“ сред тях беше и 
кметът на общината Атанас Киров. Посрещнат изключително 
топло и сърдечно от тамаринци, той ги поздрави и отправи  
пожелания да ги вижда все така заедно в пресъздаване на 
традиции , отбелязване на празници и други добри инициа-
тиви. Г-н Киров благодари  и на медицинския фелдшер д-р 
Христо Христов, който със своята всеотдайна работа и грижи 
за местното население дава кураж в дните на млади и стари.

Събрани в своя  клуб, наскоро ремонтиран и предоставен за 
ползване от община Стралджа,  жените  създадоха празничност 
и настроение с песни и възстановяване на обичая „Бабинден“.  
Д-р Христов беше щастлив да приема поздравленията и да 
отправи пожелания за повече деца в общината, да растат 
здрави за радост и гордост на семействата. „Днешният ден е 
повод да отворим сърцата си за всичко добро. Да бъдем заед-
но. Благодарни сме на здравните работници за медицинските 
грижи!“ каза в поздравлението си Янка Колева, председател 
на клуба на пенсионера. „Вие съумявате да превъзмогнете 
личните проблеми и трудностите на времето, за да се грижите 
за нашето здраве, да дарявате нов живот, да ни подкрепяте!“ 
добави и Недялка Илиева, кмет на селото. Празникът про-
дължи с радост и настроение, така както могат да го направят 
само тамаринци. 

В Тамарино 
ПРАЗНИК ЗА РАДОСТ И ЗА 

БЛАГОДАРНОСТ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ 
БЛИЗО И ДАЛЕЧ

Ганка Д. Димчева, София:
Честита Нова година на всички стралджанци! 

Бъдете живи и здрави! Нека се множат успехи-
те под ръководството на кмета Атанас Киров. 
Радвам се на всяко постижение, на всяка добра 
идея в името и за доброто на Стралджа.Чета с 
удоволствие всеки нов брой на в.“Стралджански 
вести“, щастлива съм, че така се чувствам част 
от живота в града, който много обичам. 

Дарина Славчева, Пловдив: 
Честита да е новата 2018 г. на всички при-

ятели в Стралджа – градът, който свързвам с 
много приятни спомени! Пожелавам здраве, 
нови успехи! И все същата всеотдайност в 
организацията и провеждането на Конкурса-
надпяване „С песните на Вълкана Стоянова“ 
и  „Мараш пее“!

Митко Койчев, Сливен: 
Здраве, щастие и успехи Ви пожелавам, г-жо 

Жечева! Нека Новата 2018 г. бъде изпълнена с 
добри новини и в.“Стралджански вести“ все 
така да ни радва! Нека има оптимизъм в дните 
ни! Благодаря за връзката, която поддържаме 
чрез вестника!

Г.Стефанов, гр.Бугулма, Русия:
Г-н Киров, честита Коледа! Желая Ви преди 

всичко здраве, търпение и успехи във Вашата 
управленческа работа! Вие сте изпълнен с 
много енергия и обич към гражданите на гр. 
Стралджа и общината. Аз всеки ден гледам 
информацията на сайта на гр. Стралджа и съм 
доволен от Вашата работа и Вашето доброна-
мерено отношение към хората! Желая Ви през 
Новата 2018 година да превъплатите всички 
Ваши обещания и нови трудови успехи! Бъдете 
БЛАГОСЛОВЕН !!! С уважение. 

БАБИНДЕН С КЛУБ „ДЪЛГОЛЕТИЕ“
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2017- Годината , която изпратихме:

За пореден път доброволците от БМЧК – Стралджа доказаха, че 
не само добре познават, но и спазват принципите на организацията 
за хуманност, безпристрастност, доброволност, единство, уни-
версалност, независимост, неутралност. Днес те дариха сумата от 
850,22лв., събрана по време на Коледния базар на организацията, 
на семейството на дете в риск, страдащо от злокачествено новоо-
бразувание. Браво за този милосърден жест! 

ТРОГАТЕЛНО 
ДЕТСКО 

МИЛОСЪРДИЕ

В Палаузово

Докато всички посрещаха 
Коледа и Нова година спе-
циалистите от ВиК Стралджа 
посветиха празничните дни в 
истинска битка за откриване 
причината за липса на вода в 
Палаузово. Работата беше наблю-
давана лично и от кмета Атанас 
Киров, който настояваше про-
блема да бъде решен възможно 
в най-кратки срокове. Опитът 
на Тончо Саллаков, управител 
на ВиК Стралджа, за пореден 
път не го подведе. Сбъднаха се 
предположенията за наличие на 

лисича опашка. Стъпка по стъп-
ка работниците локализираха 
проблемния участък след което 
паразитното растение беше от-
крито и тръбите освободени. Сега  
всички се радват на изобилието 
от вода и благославят ВиК май-
сторите. Кметът Атанас Киров , 
поднасяйки извинения за настой-
чивостта си, лично благодари на 
Тончо Саллаков, а чрез него и на 
момчетата, за положените усилия 
и освобождаването на тръбите.

„Лисичата опашка“ е добре по-
зната в стралджанския район.  Тя 

представлява коренова система, 
която започва растежа си от мал-
ка треска и постепенно изпълва 
цялата водопреносна тръба. През 
годините предизвиква спиране 
на водата и в други селища на 
общината. Обикновено където 
движението на водата е по-бав-
но, растежа на лисичата опашка 
е удивително бърз. Може да се 
стигне до там, че буквално да 
капсулира тръбите. Като рекор-
ден се помни случая в Джинот 
където беше открита 18 м. лисича 
опашка.

Започнахме я с надежда, че  непременно ще е по-добра от 
предходната. ОбС потвърди това с решението си  да запази раз-
мера на таксата за битови отпадъци. Януарски сняг и виелици 
изправиха пред изпитание хора и техника. Съвместните усилия 
на община и доброволци победиха проблемите. Десетки бяха 
спасени от бедстване в зимата. 

Лозенец продължи битката си за недопускане възстановя-

ването на злополучната база „Берета трейдинг“. Общината 
подкрепи  Инициативния комитет и кметството, присъединиха 

се народни представители, държавни институции и ПП“Герб“. 
Единството извоюва правото на глас на Лозенец. През юни  
пострадалите селища от взрива отбелязаха 5 г. от онзи паметен 
ден. „Ние помним!“ заявиха жителите на Лозенец с готовност 
да отстояват до край недопускане възстановяването на базата.

Кметът Атанас Киров потвърди готовността си да отстоява 
правилните решения. Той отказа да плати за лош ремонт на 
ул.“Хемус“. 

Жандармерия, РУ и общинска охрана твърдо застанаха срещу 
незаконната сеч. През годината специализираните операции 
продължиха и спокойната обстановка в района беше постигната.

САМОДЕЙЦИ ПЕЧЕЛЯТ ПРИЗНАНИЕ
Кукерите на Зимница увеличиха наградния си фонд с ус-

пешно участие на фестивали в Симитли и Разлог. За здраве 
и берекет танцуваха маскирани в Джинот. Традиционният 
кукерски празник в Стралджа събра мало и голямо. И стократно 

прозвуча  пожеланието „Да бъде в дън земята злото, да бъде 
цар доброто!“

Истински фурор постигна групата на кукерите към 
НЧ“Стралджа 2016“ на фолклорния празник „Песпонеделник“ 
в Широка лъка. Лауреатско звание спечелиха маските на 
Воденичане от Международната организация за народно из-
куство.Общество за фолклор.

„Бабо, разкажи ми…“ беше великолепния празник ор-
ганизиран от НЧ“Стралджа 2016“ с възстановка на обичая 
„Бабинден“. Като пазители на традициите се проявиха и же-
ните от Воденичане, а в Тамарино празнуваха откриването на 
дългоочаквана придобивка – нов пенсионерски клуб.

РОДОЛЮБИЕ
Род Узунови сложи началото на поредица родови срещи 

в Стралджа. Стралджанци участваха в 9-тата поред родова 
среща на легендарния род Сивкови. Род Бомбови събра своите 

в Стралджа.
Една патриотична кампания обедини стралджанци.Стартира 

събирането на средства за  мемориална плоча на Апостола. 
Подкрепи я лично Волен Сидеров, народен представител.

Дарители подпомогнаха ремонта на църквата в 
с.Александрово.

ОбС взе решение за ликвидиране на „грандиозния“ проект 
„Дива роза“. Съветниците обявиха за защитено дърво вековен 
европейски дъб, благун, в землището на Стралджа.

На жените посветиха свое тържество фолклорната група 
при клуб“Дълголетие“. Периодично през годината внимание 
получиха всички рожденици.

С признателност към ветераните  Общинското ръководство 
и Обл.съвет на ветераните организираха посещение при живите 
участници във великата отечествена война. Герб и почетна 
значка бяха връчени на ветерани Дончо Коняров – заслужено 
уважение и признателност за един достоен живот.

Не останаха без внимание и хората с увреждания. На отчетно-
то събрание те получиха уверението, че грижите и вниманието 
от страна на общината ще продължават.

С вълнуващо тържество Стралджа отбеляза 3 март. 
Невероятно изживяване беше  гостуването на клуб „Традиция“ с 
възстановяване битката за спасяване на Самарското знаме.

/ПРОДЪЛЖАВА НА СТРАНИЦА 7/

ЛИСИЧА ОПАШКА „ИЗПИ“ 
ВОДАТА НА ЦЯЛО СЕЛО
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ТАЛАНТИ
Един млад човек от гра-

да категорично заяви мястото си сред талантите. 
Димитър Драганов спечели І м. в конкурса на ИК 
за местен референдум Ямбол, а това се оказа само 
началото. Митко оглави класирането  за стихо-
творение и в Общински конкурс. През годината 
със стихотворението „Тъжно щастие“  момчето 
получи признание на таланти си  и в Националния 

конкурс „Непознати улици“. Заслужено, заедно 
с Мирослав Минков те получиха поздравления 
и подаръци от кмета на общината Атанас Киров.

Мирослав Минков е носител на  награда от 
Нац.конкурс „Освобождение“ Плевен – за ри-
сунка. И повлече крак за нови успехи. Класира 
се  на Първо място и на Националния конкурс 
„Родолюбие“.

Андон Иванов, ученик в СУ“П.Яворов“, 
ни зарадва със специална награда от конкурса 
„Вдъхновители на новото време“. Момчето 
продължи да работи и да се доказва като тво-
рец. Много скоро направи своя първи филм 
и се яви с него на  Международния фестивал 
„Вдъхновители“.

Годината беше пребогата на отличия и за други 
деца на града. Симона Недкова  грабна І м. за есе 
в конкурса на НЧ“Стралджа 2016“ и общината 
„Героите на България – подвиг и саможертва 
в името на свободата“. Заедно с нея с успех се 
поздравиха още възпитаници на училището. 
Награди за ученолюбие раздаде ръководството 
на СУ“П.Яворов“ на 24 май. Детските градини 
проведоха  своите красиви празници за изпращане 
на бъдещите първокласници. 

Още една национална награда предизвика 
гордост. За презентацията „Земя на кукерите“ 
Младен Николаев, VІІ кл. СУ“П.Яворов“,  бе 
класиран на трето място  в НК“България в кар-
тини и слово“ .

Младостта вдъхновява, доказа НЧ“Стралджа 
2016“. И събра в танцовия състав красиви и та-
лантливи млади хора. И заваляха награди, успехи.

Тони Йорданова, един млад фотограф, получи 
отличие от VІІ Национален конкурс за компютър-
на рисунка „Виртуална пролет 2017“.

Отборът на БМЧК стана победител в област-
ните състезания по ПДП и представи областта 
на републикански състезания. 

Ойка Пенева, известна повече като славея 
на Стралджа, навърши своите 97г. и получи 
поздравления и подарък от кмета на Общината 
Атанас Киров.

Акад.Крум Георгиев навърши своите 85г. и 
получи специалните поздравления от община 
Стралджа.

Община Стралджа, единствена  в областта,  по-
лучи одобрение на проект по програма „Красива 
България“. И си осигури основен ремонт на 
помещенията на отдел ИДОС.

 Волейболистите от СУ“П.Яворов“ заеха пър-

во място  в Областните състезания и защитиха 
участието си в зоналния кръг. Завърнаха се с 
достойното второ място и с ново самочувствие.

Стралджа представи областта и на Национална 
викторина по Безопасност на движението.

ОЩЕ УСПЕХИ
Възстановена беше автобусната линия Ямбол-

Иречеково-Стралджа. Малка победа, но важна за 
местното население.

Инициативен комитет във Воденичане започна 

събиране на средства  за  паметна плоча на пое-
тесата Станка Пенчева. С почит и признателност 
плочата беше открита тържеството през м.май.

В Стралджа стартира санирането на жилищ-
ните блокове.

Радиолюбители  от Югоизточна България се  
събраха на х.Люляк.

Ентусиасти възстановиха парка в с.Воденичане. 
Здравни работници получиха признание за труда 
си. И награди от кмета Атанас Киров. 

СУ“П.Яворов“ отбеляза 165г. от основаването 
си с прекрасен и богат концерт на млади таланти.

Детски футболен турнир в Кабиле  стана повод 
стралджанския отбор да покаже какво може. И 
да получи поздравленията на г-н Киров. От там 
нататък всичко се измерва с нови победи на 

детския футбол.
„Спорт без граници“ организира неуморния 

воденичански кмет Милен Ангелов и спечели не 
малко последователи. Чест прави на местните 

спортисти, които с доброволен труд възстановиха  
базата на стадиона.

Клуб „Армейци“ Стралджа навърши  8 г. И 
отпразнува това.

В Информационния център на общината бе 
въведен ПОС терминал за плащане на МДТ.

БОГАТ ДУХОВЕН ЖИВОТ
Книга за достойните личности на с.Поляна 

издаде родолюбецът Жеко Дойчев. „Село Поляна 
– възход и залез“ бе последвана от още една  
ценна авторска книга. „Един от 29 Ямболски 
пехотен полк“ беше представена в Стралджа при 
изключителен интерес. 

Юбилейният 10-ти Конкурс-надпяване „С 
песните на Вълкана Стоянова“ събра в Стралджа 
над 50 изпълнители на тракийски песни, а Гала-
концерта беше невероятна красота и емоция. 
Голямата награда „замина“ за Варна заедно с 

един нов талант – невероятната Петя Панева. 
Народният събор „Мараш пее“  за пореден път 
се превърна в апотеоз на народното танцово из-
куство. Гост на събора беше и нар.представител 
Волен Сидеров. А от Баден Баден почитател на 
Вълканиното изкуство  направи връзка с общи-

ната и  се зароди приятелство.
Театър „Класика“ Сливен за втори път гостува 

на Стралджа. Постановката „Отвъд мечтаното“ 
беше полезен урок, който не се забравя.

„Снежанка“ от Ами Тола оживя на стралджан-
ска сцена. Режисьор и актьори от СУ“П.Яворов“ 
дадоха всичко от себе си. В името на творчеството 
и на публиката.

„Въжички“ при НЧ“Стралджа 2016“ граб-
на  първо място на фолклорния фестивал в 
Елхово. „Златен клас“ Зимница  завоюва златен 
медал. Група „Загарки“ Палаузово се завърна с 

награди от събора „Св.Троица“.  Самодейците 
от първенец обогатиха многократно дейността 
си. Фолклорните  групи от Зимница, Лозенец, 
Каменец, Стралджа, Войника, Воденичане  
имаха силно представяне на „Славееви нощи“ 
Айтос. В Карнобат стралджанските самодейци 
от НЧ“Стралджа 2016“ грабнаха специалната 
награда, сред златните медалисти бяха  група 
„Латинка“ Войника, група „Иглика“ Първенец, 
фГ при клуб „Дълголетие“ Стралджа. Танцов 
състав „Росна китка“ Лозенец пожъна успех на 
фестивал в Созопол. Родолюбците от Джинот се 
представиха на „Хайдушка сватба“ в Арбанаси. 
Белица оцени таланта на „Златен клас“ Зимница. 
В с.Добринка се изявиха самодейците от 
Иречеково. Доказаха майсторството си ив Средец. 
Звън на джинотски хлопки  имаше на курорта в 
Албена. На „Гроздобер“ поканиха гости от близо 
и далеч в Лозенец.

Киното отново „влезе“ в Стралджа с обещание 
за нови прожекции. Недялско посвети празник 
на всички, които обичат родното място. БАС си 
избра нов председател. Първенец и Войника се 
обединиха в отбелязване на общ празник. Златна 
сватба отбелязаха в Поляна, а по-късно и в клуб 
„Златна есен“ Стралджа.

Атанас Балъкчиев издаде книгата „Пътуването 
на  живота ми“ и получи заслужени аплодисменти 
за това.

Сатирикът Станислав Марашки  натрупа 
безброй награди през годината и за всяка от тях 
най-много се радваше на ръкоплясканията от 
Стралджа.

Малката Зори Димитрова от ДГ“Здравец“ 
спечели титлата „Мис“ на Интерсаунд – Модна 
агенция Созопол.

Общината се включи в инициативата „Спаси 
едно дърво“. Единност и желание за по-богата 
дейност заявиха ловците от СЛР Стралджа.

Благотворителността се оказа кауза на мал-
ки и големи. През годината ученици от СУ“П.
Яворов“, от ОУ“Хр.Ботев“ Войника, от БМЧК 
дадоха примери за това. Традиционно милосър-
дие проявиха и гражданите, които се включиха 
в организирани инициативи.

ДВУИ Маленово организира поредица ин-
тересни прояви, които  предизвикаха истинско  
оживление сред потребителите 

ОЩЕ СПОРТ И ТУРИЗЪМ
Жените – туристки си организираха среща и 

щур купон на х.Люляк, направиха равносметка 
на дългогодишното си участие в туристически 
походи. Туристически поход организираха 
ентусиасти в чест на 140г. от Освобождението.

В Деня на детето общината подари разкошен 
празник за най-малките. Детският футбол про-
дължи да се развива  и нови таланти се появиха 
на терена, забелязани бяха дори от специалисти 
на Ст.Загора и Ямбол. Уго Сото, който тренира в 
Мадрид, беше гост на Стралджа и заедно с близки 

и приятели  спретна чуден празник на футбола 
на стадиона. През този период и Маленово се 
сдоби със свой футболен отбор. И Воденичане 
възроди своя футбол. И оживи стадиона със 
спортни празници.

Нови млади специалисти привлече общината 
на работа. Оптимистично и с по-голяма увереност 
заработи колектива.

Лятото се запомни с дългоочаквания ремонт 
на ул.“Хемус“, възстановяването на общинска 
пътна мрежа, успешната общинска охрана и озап-
тяването на кражбите. А  през есента приключи 
и санирането на жилищните блокове.

НОВОТО
С нови директори започна учебната година  

в ДГ“Здравец“, ДГ“М.Рубенова“ и ОУ“Св.
Св.Кирил и Методий“ Стралджа.

ОбС отчете успешна година с взетите над 80 
решения. Комисии се заеха с издирване на необ-
хванати ученици. Петима пожарникари  получиха 
награди за празника си. Звеното организира  
среща с децата от ДГ“Здравец“ и събуди интерес 
към професията „пожарникар“.

Безброй доброволци се включиха в иници-
ативата „Да изчистим България за един ден“. 
В Маленово откриха плоча на загиналите във 
войните. Читалището в Поляна навърши  95г. В 
Саранско се събраха да отбележат празника на 
църквата „Рождество Богородично“. Леярово 
събра родолюбците на селото с приказен празник. 
Читалищния храм на Иречеково отпразнува 90 г. 

Легендарната група „Сигнал“ гостува на 
Стралджа. И зарадва млади и стари с един неве-
роятен концерт.

За първи път в общината бяха предприети 

реални  мерки срещу незаконното  строителство. 
В ромската махала багери срутиха незаконни 
постройки.  Социалната политика на общинско-
то ръководство стана повод в града да гостува 
Султанка Петрова, зам. министър в МТСП. И се 
оказа, че ще повтори!

Екипи  подготвиха проекти за над 18 млн. 
лв. Кмет на 18г. управлява Стралджа за един 
ден. Успешно! И с много идеи. Деца от СУ“П.
Яворов“ заеха челно място в регионално състеза-
ние по ИТ в Бояджик.  Двама ученика от СУ“П.
Яворов“ спечелиха стипендии по проекта „1000 
стипендии“. В общината стартира инициативата 
на областното ръководство с посвещение на 10г. 
членство на България в ЕС. ЦСРИ получи висока 
оценка за работата си от Дирекция АСП.

Емблематична изложба „Шевиците на 
Стралджа“ беляза празника 8 ноември. И остави 
ярка следа в съзнанието на домакини и гости. 
Събори оживиха селата на общината. 

Талантливата Веселина Седларска и новата 
й книга „България за начинаещи“ предизвикаха 
заслужена гордост у стралджанци.

Ремонта на пътя Саранско – Тамарино  зарадва 
жителите на този район. За първи път ЯРС осъди 
купувач на гласове в Стралджа. С нов председател 
продължи дейността си клуб „Диабет“.

ИМАШЕ И ЗАГУБИ
През годината имаше успехи, но имаше и 

загуби.  Изпратихме  Тяна Толева, единствената 
жена-кмет на общината, общественик и градивен 
човек, стопански ръководител, антифашист, поче-
тен гражданин на Стралджа. Казахме „Сбогом“ 
на Тенко Тенев, дългогодишен кмет на с.Зимница. 
Простихме се и с Петранка Рахнева, председател 
на клуб „Диабет“.

Есенес птичи грип унищожи пилците на 
Зимница и Чарда.

ПРОЕКТИ
На другия полюс беше новината за сключените 

договори за 8 млн. лв. И осигурения ремонт на 
улици и общински пътища.

Депутатът Волен  Сидеров пристигна, за да 
открие ремонтираната отсечка на ул. Хемус. 
„Исландски модел“ стартира в ОУ“Св.Св.Кирил 
и Методий“ Стралджа – за първи път в областта. 
И гостът министър Султанка Петрова даде много 
висока оценка на това. Община Стралджа е пио-
нер и в изпълнението  на иновативния проект за 
оползотворяване на хидротермалната енергия в 
учебните заведения. В края на годината общината 
финансира обезопасяването на дерета в Каменец 
и Стралджа. Вдъхновяващ концерт организираха 

в Зимница. И сложиха началото на събитията, 
организирани от Областната управа по повод 
председателството на България.

Първият гл.редактор на в.“Стралджански 
вести“ Петър Георгиев навърши 90 г. за което 
го поздрави сърдечно г-н Киров. Възраждане 
на самодейността в Маленово доказа силата на 
народния дух. Акад. Крум Георгиев издаде нова 
книга за деца.

ДА ДОБРУВАМЕ!
„Духът на Коледа“ завладя Стралджа. 

Десетки дарители подкрепиха инициативата 
на НЧ“Стралджа 2016“ и общината, събраните 
средства бяха използвани за закупуване на хра-
нителни продукти, разпределени на близо 100 
самотни, болни възрастни хора. И влезе доброто 
в тези домове. С надежда и радост! Дано новата 
2018 бъде мирна, спокойна, щастлива, успешна!  
Благославяха малки и големи коледари в навече-
рието на Коледа. Да бъде!

2017- Годината , която изпратихме:

/от страница6/



c

m

y

k

       

  29.01.2018 г.      РЕПОРТЕР        8

Общинският  кукерски  празник „Стралджа 2018“ ще 
се проведе  на  17.02.2018 г. /събота/,  от 10.00 ч.

Той има за цел да покаже  фолклорните  традиции, 
свързани със  зимните и пролетните български  праз-
ници  на  кукерските игри и да съдейства  за  тяхното 
съхранение. 

Общинският кукерски празник „Стралджа ’2018” има 
конкурсен характер.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАЗНИКА

Организатори на Общинският кукерски празник са 
Община Стралджа и НЧ   „Стралджа - 2016”–  град  
Стралджа. Те изготвят програмата на празника и реда 
за явяване на групите в рекламното и състезателно 
дефиле  по предварително подадени заявки за учас-
тие. Общинският кукерски празник  ще се проведе на   
17.02.2018г. /събота/,  от 10.00 ч. при следната 

ПРОГРАМА 
10.00 часа – сборен  пункт - НЧ „Стралджа 2016” 

и - НЧ  „Просвета 1892”  гр. Стралджа  
Рекламно дефиле на всички групи до площад 

„Демокрация”.
10.30 часа – площад „Демокрация”  
Тържествено откриване на празника.
10.45 часа –  Състезателно дефиле на групите.
Кукерските групи ще бъдат оценявани от компетентно 

жури.
Заявки за участие се приемат до 09.02.2017г. 

на адрес:
гр. Стралджа
Общинска администрация
ул. „Хемус” № 12
Допълнителна информация можете да получите 

на телефони: 04761/64-67 и 04761/64-68

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 
ПРАЗНИКА

В Общинският кукерски празник могат да участват 
групи от цялата страна. Те могат да бъдат кукерски, 
сурвакарски и карнавални.

Групите се разделят в две категории:
 І категория / детски / - групи с участници 

до 14 години
 ІІ категория – групи с участници над 14 

години
В състезателното дефиле всяка група изпълнява цял 

обичай или част от него в рамките  до 10 минути.
Преди състезателното дефиле, всички групи задъл-

жително участват в рекламно дефиле  от  читалището в 
гр. Стралджа  до  площад  „Демокрация”.

Допустимият максимален брой на участниците  в 
състезателното дефиле от  всяка група е до 30. 

Пътните разходи са за сметка на групите или на 
институциите, които представляват. Организаторите 
осигуряват закуски за участниците.

НАГРАДИ
Наградния фонд на празника е 1000 лв. Ще бъдат 

присъдени  - Специална награда, Наградата на Кмета 
на Общината, по три  първи,  втори и трети награди – в 
двете възрастови групи.

Всички групи ще получат специален диплом за учас-
тие в Общински кукерски празник – „Стралджа 2018”.

/Молим бъдете точни на сборния пункт при откри-
ването на празника/

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

СТАТУТ
на общински кукерски празник –  „Стралджа’2018”

ОБЩИНСКИ КУКЕРСКИ 
ПРАЗНИК – „СТРАЛДЖА’2018”

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име на групата :..............................................
Представител на ............................................
....Ръководител :...............................................
                                     / трите  имена  и  ЕГН/
Възрастова група...............................……………
Адрес: .................................................................
Телефон / факс / :..............................................
E-mail : ............................................................... 
Брой на участниците ......................................
Групата  ще  се  представи  с  .........................
..............................................................................

КРАТКА АНОТАЦИЯ ЗА ГРУПАТА - 
изпратете със заявката

Страстта да пътуваш

За тези, които ме познават няма 
бъде изненада да научат нещо пове-
че от богатия ми на  приключения, 
срещи и преживявания живот. Не 
съм го планирал, явно съдбата така 
е решила. Аз просто се наслаждавах 
на всичко онова, което ми поднася 
денят.

Погледнете снимките. 
Пътешествието започва.
През 1980г. беше моята среща 

със Сахара. Какво знаем за нея?  
Около 1,2 млн.кв.км. от Сахара е 
пясъчна пустиня, най-много там 
са… едногърбите камили, козите 
и скорпионите. С наета камила 
преживях няколкодневно пътуване 
през пясъците на път за Бенгази. Не 
можеше да не си припомня, че това 
уникално животно, което може да 
изкара дни наред  без вода в горе-
щината сред пясъците,  е използвано 
за превоз още през… VІ-ти век. А в 
превод от арабски „камила“ буквал-
но означава „красота“! 

С часове се полюшвах на гърба на 
моето екотакси. Не можех да искам 
повече комфорт сред пясък, палми  
и романтика.  Любопитството ме 
отведе в Североафриканския град 
Холмс на чийто лазурен средиземно-
морски бряг, върху десетки акра земя 
се простира Двореца на Клеопатра- 
най-известната жена в историята на 

света, последна египетска фараонка, 
божествена красавица, покорила 
сърцата на  Юлий Цезар и  Марк 
Антоний.  Отминалите хилядолетия 
не бяха успели да заличат от лицето 
на земята културните паметници 
на древния Рим. Снимах се и пред 
паметника на  Цезар. След кратко 
посещение в Бенгази следващата 
ми дестинация бяха пирамидите 
в  Гиза – единственото чудо на 
древния свят, което е оцеляло почти 
непокътнато. 

Атанас СИМЕОНОВ, с.Лозенец /
на снимките по това време е на  30г. 

и работи като механик на проучва-
телска сондажна техника в Северна 
Африка/

Отговорност, дисциплина, 
коректност - това са основните 
качества, с които е чест да бъде 
определен един служител в 
Община Стралджа. А когато към 
тях се прибави и 35 г. служба в 
името и за доброто на Община 
Стралджа , то тогава вече е 
ясно, че става дума за Койка 
Тодорова, зам.кмет в екипа на 

г-н Атанас Киров. Днес г-жа 
Тодорова почерпи колегите си по 
повод пенсионирането. Обърна 
се с топли думи към всички с 
пожеланието да обичат работата 
си, да бъдат всеотдайни и верни 
на екипа, да не пестят труда си 
в името на гражданите, да дос-
тигнат нейните години трудов 
стаж. Поднасяйки подарък от 

името на колектива, с трогателно 
обръщение към нея г-н Киров 
напомни колко важно е нейното 
присъствие в екипа, отправи 
щедри пожелания за здраве и 
често посещение в общината, 
където ще бъде добре дошла като 
колега, приятел и гост. Повече за 
събитието ще говорят снимките. 

С КАМИЛА ПРЕЗ 
ПЯСЪЦИТЕ НА САХАРА

Старт на кампания
БЕЗПЛАТНИ КАРДИОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

Във връзка със стартиралата Национална кампания „Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен 
живот“, Община Стралджа съобщава, че на 31 януари от 9,00 ч. в Клуб на диабетика  специалисти –кар-
диолози от Български Кардиологичен институт ще извършват   безплатни консултации и прегледи на 
страдащи от сърдечносъдови заболявания. Записалите се предварително да се явят за преглед.

Националната кампания е организирана от Български кардиологичен институт, БНТ, НСОРБ. Целта 
на кампанията е превенция на сърдечносъдовите заболявания, удължаване живота на пациентите, по-
добряване качеството на живот и достъпа до високоспециализирана лекарска грижа. Времетраенето на 
кампанията е три месеца и община Стралджа е една от първите, в които е предвидено извършване на 
безплатни прегледи. 

35 г. труд и всеотдайност 
за Община Стралджа


