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ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

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

Ä-ð ÏÀÏÀØÈÌÎÂ,  
ñòîìàòîëîã â Ñòðàëäæà
понеделник, сряда и събота – от 

9 до 19 ч.

ТЕЛ. 0887410303

Ä-p ÊÎËÅÂ, 
ñòîìàòîëîã â Ñòðàëäæà 
Вторник, четвъртък и петък – 

от 9 до 19 ч.

ТЕЛ. 0892086033
Работа с НЗОК

Кабинетът е в поликлиниката- 
източно крило

Ä-ð ÊÀËÎßÍ ÆÅËÅÇ×ÅÂ, ñòîìàòîëîã â Ñòðàëäæà

ТЕЛ. 0885865910
Всеки ден 13,30ч.-17,00 ч., Събота – 9,00-14,00 ч.
НЗОК, Кабинетът е в поликлиниката- северно крило

Èçðàáîòâà è ïðåäëàãà:
ÁÓÊÅÒÈ è ÊÎØÍÈÖÈ
За всеки празник и повод
 луксозни
 сватбени
 бутикови
 стилни

ÖÂÅÒß Â ÑÀÊÑÈÈ
Поръчките: за 1 час,може и дос-

тавка по домовете.
За по-големи поръчки – сериозни 

отстъпки

ТЕЛ. 0887641255

ÌÀÐ- ÂÀË- ÍÀÒ – Æåëÿçêà 
Ãåîðãèåâà ÅÎÎÄ
/магазинът на Жужа/

 Êìåòúò íà îáùèíà Ñòðàëäæà”Ìèòêî Àíäîíîâ  ñúñ ñòàíîâèùå ïî ïðèåìà íà ÀÌ”Òðàêèÿ” ËÎÒ 4

Íàëîæèòåëåí ðåìîíò íàÍàëîæèòåëåí ðåìîíò íà  
ðàçðóøåíè ïúòíè ó÷àñòúöèðàçðóøåíè ïúòíè ó÷àñòúöè
Като член на Държавна-

та приемателна коми-
сия кметът на община 

Стралджа Митко Андонов на 
11 юли взе участие в огледа на 
строежа, преглед на предоставе-
ната документация  и приемането 
на обекта „АМ”Тракия” ЛОТ4 
„Ямбол-Карнобат”. Подписвайки 
протокола г-н Андонов изрази 
ясно и категорично своето ста-
новище : „ В процеса на строи-
телството на АМ”Тракия” ЛОТ 
4 на територията на община 
Стралджа фирмата – изпълнител 
използва пътищата ІV-70055 от 
надлез Автомагистрала- с.Чарда, 
с.Джинот- ІІІ-7072 и маршрут 
от кариера с.Иречеково –ІІІ-707 
до надлез на Автомагистрала 
на км 299+888, в следствие на 
което  пътната настилка на тези 
участъци е нарушена, образувани 
са големи дупки, повредена е и 
основата на пътищата.” Инфор-
мирайки за това състояние на 
общинската пътна мрежа кметът 
на общината Митко Андонов 
предлага  „ в разумни срокове 
възложителя и изпълнителя да 
отстранят/ремонтират/ разруше-
ните участъци.” като изразява 
и убеждението си, че предло-
жението не пречи обекта АМ 
Тракия ЛОТ 4 да бъде въведен в 
експлоатация. 

Æúòâàòà íàïðåæäà, äîáèâèòå- íå çàäîâîëÿâàòÆúòâàòà íàïðåæäà, äîáèâèòå- íå çàäîâîëÿâàò
Всичките 42 320 дка с ечемик в страл-

джанската община вече са пожънати, 
сочи справката от Общинска служба 
„Земеделие”. Прибрани са 16 843 тона 
зърно. Средният добив е почти 400 кг 
от дка. От общо  164 200 дка с пшеница 
вече са пожънати  49 200 дка при дос-
тигнат среден добив от  385 кг., далеч 
по-малко от очакванията на стопаните. 
В складовете се съхраняват 18 942 тона 
пшеница. Малко повече от 2000 дка 
остават за окончателно прибиране на 
маслодайната рапица в общината, която 
е общо 43 385 дка. Производството е в 
размер на 6552 тона при среден добив от 
210 кг. Прибрани са и 80 тона тритикале.

Равносметката сочи, че от общо 
засяти  250 115 дка , прибраното зърно  
от  122 930 дка  е 42 417 т. В жътвата 
продължават да участват 88 от общо 
90 комбайни.
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ÌÅÃÀ ÐÅÑÓÐÑ ÀÄ –ßÌÁÎË
Ðàçêðè 

ÏÓÍÊÒ ÇÀ ÂÒÎÐÈ×ÍÈ 
ÑÓÐÎÂÈÍÈ

в Стралджа, ул.”Индустриална” 4
/бившия дърводелски цех/

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Òåæêà ëÿòíà  ñåñèÿ 
Â î÷àêâàíå ðåøåíèå çà ïîñòàâÿíå ìåìîðèàëíà ïëî÷à íà Òðåòà áúëãàðñêà 

àðìèÿ â Ñòðàëäæà
Близо 20 точки присъстват в 

дневния ред на предваканционното 
юлско заседание на ОбС – Стралджа. 
Председателят Атанаска Кабакова 
обяви , че съветниците  ще обсъждат 
материалите първо в постоянните 
комисии, които са насрочени за 15 
и 16 юли , а сесията е планирана за 
18 юли от 15,00 ч. На преден план е 
изведена докладна записка от кмета 
Митко Андонов относно издаване 
запис на заповед от общината в 

полза на ДФ”Земеделие”- Разпла-
щателна агенция, обезпечаваща 
авансово плащане по договор за 
изпълнение на проект „Реконструк-
ция и благоустрояване на паркове в 
гр.Стралджа”.

На вниманието на съветниците 
ще бъде отчет за дейността на ОбС 
и неговите комисии и изпълнение на 
решенията за периода януари-юни 
2013г. , както и информация за дей-
ността на пенсионерските клубове 

на територията на общината. Юли е 
месецът когато съветниците трябва 
да вземат решение относно функ-
циониране на паралелките І-VІІІ 
клас в ОУ-Зимница и ІХ-ХІІ клас 
СОУ –Стралджа под минималния 
брой на учениците  в паралелките 
за учебната 2013-2014г. Няколко 
са докладните записки свързани 
с ликвидиране на съсобственост. 
Очаква се решение за подновяване  
екипите за изнасяне на общинското, 

националното и европейско знаме.
Интерес от работата на ОбС ще 

представлява предложението на 
кмета Митко Андонов  за поста-
вяне мемориална плоча на Трета 
българска армия в Стралджа. Г-н 
Андонов  е вносител и на докладна 
записка относно кандидатстване на 
общината за безвъзмездна финансо-
ва помощ по мярка 322 „Обновяване 
и развитие на населените места” 
от ПРСР както и на друга – за 

приемане декларация за достъп на 
младите хора до култура. Предстои 
обсъждане  промяна предназначе-
нието на земеделски земи необ-
ходими за реализиране на проект 
„Енергоефективно използване на 
геотермална вода в съществуващите 
отоплителни системи на сгради от 
образователната инфраструктура”. 
В края на заседанието ОбС ще 
разгледа поредните молби за едно-
кратни помощи.

Вече няколко години жителите на 
голяма част от  стралджанските села 
са принудени да живеят в безводие 
предизвикано от една сериозна напаст. 
Феноменът „лисича опашка” завладява 
все повече територии и затапвайки 
тръбите, спира водата. Лошото е, че 
откриването на растението, което 
вирее чудесно в среда без светлина, 
е много трудно и това налага сухия 
режим в населените места.

В началото на лятото специалистите 
от ВиК дружеството в Стралджа имат 
неприятности със сериозното нама-
ление в дебита на питейната вода в 
Богорово и опасенията са, че виновник 
за това отново е „лисичата опашка”. 
Тончо Саллаков, управител на друже-
ството, който има много сериозен опит 
в откриване и унищожаване на тази 
напаст, потвърди, че има готовност 
хора и техника да се съсредоточат в 
селото и по трасето на водопровода 
да се „откриват” тръбите на всеки 
триста метра докато се стигне до 
тапата „лисича опашка”. Със същите 
проблеми бяха  и жителите на селата 

Александрово, Палаузово и Правдино. 
През 2008 г. , след 10 г. режим, в 

Маленово най-сетне разбраха какво 
означава изобилие на вода. „Лисичата 
опашка”, която беше превзела иначе 
абсолютно невредимия тръбопровод, 
строен още през 1929г.,  беше дос-
тигнала в диаметър 110 мм.. Година 
по-късно растението беше открито в 
тръбите на Поляна и Тамарино. През 
2010 г. в Люлин  извадиха 7 –метрова 
опашка с диаметър 15-20 см. Истинско 
чудо , обаче, беше  откритата в Джинот  
16-метрова „лисича опашка”, която 
беше ограничила дебита на водата  от 
2 л. само на 150 гр.

Не е ясно какво предизвиква раз-
витието на „лисичата опашка” в 
тръбите. Възрастните хора знаят, че 
растежът може да започне само от 
една микроскопична жилка, която се 
промушва от почвата в тръбите. Затова 
единственото спасение е подмяна на 
старите керамични или интернитови 
тръби с новите полиетиленови или 
РVC, които не допускат „вражески” 
растения до водата.

Íàïàñò  ïèå âîäàòà â ñòðàëäæàíñêî
„Ëèñè÷à îïàøêà”  çàòàïâà òðúáèòå    Неочаквана буря се разрази около 

18 ч. на 8 юли   в Стралджа  Със силен 
вятър от североизток се появи облак от 
който само за 10 мин. над града се из-
ляха 22,5 л дъжд на кв.м. Падна и лека 
градушка, която за щастие не успя да 
навреди на насажденията в градините. 
Силният вятър събори листа и сухи 
клони от дърветата.  Запушените от 
наносите шахти не успяха да поемат 
голямото количество вода  и улиците 
се превърнаха в морета, което затрудни 
движението на хора и превозни сред-
ства. Преминалата като на шега буря 
изчезна така бързо както се появи и 
окъпания град блесна отново под лъ-
чите на залязващото слънце.

Ïîòîï çàëÿ Ñòðàëäæà çà ìèíóòèÏîòîï çàëÿ Ñòðàëäæà çà ìèíóòè

Êìåòîâå íà îáó÷åíèå
Кметове  от община Стралджа 

ще участват в обучение органи-
зирано от НСОРБ. Мащабната 
обучителна програма на общински 
служители и изборни лица е по 
проект, финансиран от Оператив-
на програма „Административен 
капацитет”. Целта на НСОРБ е  
общините да получат свободен без-
платен достъп за своите служители 
до обучения по ключови сфери на 
дейност. Предвидени са лекции 
по различни теми   и практически 
занятия, включително решаване на 
често срещани казуси. 

Обученията се организират на 
регионален принцип. Според ут-
върдения график представителите 
на община Стралджа са разпреде-
лени в няколко групи. Обучението 
е в Бургас  през юли и септември  в 
рамките на по два дни, като първите 
шест кметове  заминават на 10 юли.  

Ïàçåòå ï÷åëèòå!
В изпълнение на Наредба № 15 

от 2004 г. за опазване на пчелите 
и пчелните семейства от отравяне 
и начините за провеждане на рас-
тителнозащитни, дезинфекцион-
ни и дезинсекционни дейности 
ЕТ”Тодор Стайков” Агротабак, 
Агроенерго съобщава, че ще из-
върши  третиране на тютюневи 
насаждения срещу вредител трипс 
във времето от 8 юли до 20 юли 
2013 г. от 8,00 ч. до 18,00 ч.. 
Пръскането ще се извърши в мест-
ностите „Пояс”, 900 дка, землище 
Воденичане, „Стари лозя”, 200 дка 
, Воденичане, „Стари лозя”, 540 дка 
,Воденичане, „Пясъка”, 400 дка, 
Стралджа и „Долни лозя”, 200 дка, 
Стралджа.

Да се вземат мерки за опазване 
на пчелите!

Ñðåùà â àãåíöèÿ „Ïúòíà èíôðàñòðóêòóðà”
На сре-

ща в Аген-
ция "Път-
на инфра-
структура" 
с  п р е д -
с е д а т е л я 
инж.Лазар 
Л а з а р о в 
и неговия 
заместник 
инж. Или-
яна  Заха-
риева, член 
на Управи-
телния съ-
вет, кметът на община Стралджа Митко Андонов представи проекта 
, който общината ще разработва  за изграждане площадка за зимно 
поддържане  на ІV -класна пътна мрежа  в района на АМ „Тракия” 
между Стралджа и Воденичане. Предварителното съгласуване  на про-
екта бе съчетано и с обсъждане  план за поддържане на общинските 
пътища в района.

Същите въпроси г-н Андонов постави  на срещата с министъра на 
регионалното развитие  Десислава Терзиева по време на посещението 
й в Ямбол и оглед на последния  участък от АМ ”Тракия”.

„Íîâî íà÷àëî” ñ ïðîäúëæåíèå
Тримата млади специалисти, които работиха в община Стралджа 6 месеца  

по проекта „ Създаване на заетост чрез осигуряване възможности за стаж”, 
схема „Ново начало – от образование към заетост”, финансиран с подкрепата 
на ОП”Развитие на човешките ресурси”, получиха заповеди за последващо 
назначение. Атанас Георгиев, Атанас Иванов и Николай Енчев продължават да 
работят в различни отдели на общината.  За времето докато имаха назначения 
по проекта „Ново начало” момчетата със специалности „социален работник”, 
„компютърен специалист” и  „специалист микробиологичен контрол в хра-
нително-вкусовата промишленост” доказаха, че имат знания, възможности и 
квалификация, които  са полезни за общината и са  мотивирани  да работят. 
Благодарение  високата оценка дадена от началниците на отделите „Адми-
нистративно-правен”, „Образование и култура” и „Стопански дейности” 
кметът на общината Митко Андонов подписа договорите за ново назначение  
с очакване , че и занапред младите специалисти ще дадат всичко от себе си 
в полза на обществото и развитието на града и общината.

Ïåäàãîçè îò Ñòðàëäæà íà 
Íàöèîíàëíà êîíôåðåíöèÿ 
Учителите от ОУ ”Св. 

Св. Кирил и Методий” 
Стралджа Цветелина Тон-
чева и Стефка Георгиева 
взеха участие в Национал-
ната научно

-практическа конферен-
ция „Интеркултурното об-
разование  като средство за 
намаляване отпадането  на 
ромските деца от училище”. 
Тя се проведе в дните 25 и 
26 юни  в старопрестолния 
Велико Търново.  Органи-
зирана от Центъра за меж-
дуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, съвместно с Педагогическия 
факултет на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, конференцията беше официално 
открита от зам.председателя  Теодора Крумова, декана на Педагогическия факул-
тет доц.д-р Розалия Кузманова и държавния експерт на МОН д-р Йосиф Нунев.

ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” Стралджа  се представи с доклад и презен-
тация , разработени от Димка Шидерска и Цветелина Тончева, ръководители 
на СИП „Фолклор на етносите”. 
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Ðàçãîâîð ñ Àòàíàñ Ìåðäæàíîâ, 
íàðîäåí ïðåäñòàâèòåë

Æåëàíèåòî íè å äà ðàáîòèì 
çà ïî-äîáðîòî áúäåùå

 íà Áúëãàðèÿ

ÈÍÒÅÐÂÞ

ТЕЛ 0896284429 ИЛИ 046 62 81 84 
ПРОДАВА недвижим имот в Стралджа, ЦГЧ:
- масивна къща – около 90 км.м.
- второстепенни постройки – 66 кв.м. и 20 кв.м.
- навес с оградни стени – 65 кв.м.
- двор – 2120 кв.м.
Цена – по договаряне.

ТЪРСЯТ  СЕ  РАБОТНИЦИ!
 Ôèðìà „ßâîð êîìåðñ” Ðàäíåâî 

 òúðñè  äà íàçíà÷è:
ÇÈÄÀÐÎ-ÊÎÔÐÀÆÈÑÒÈ

За обект „Тунджа юг” / почистване на реките Мараш и Мочурица/
За справки и записвания тел. 0885033119, Жеко Делийски

-Г-н Мерджанов, късметът, кой-
то „спечелихте” на последните 
избори се оказа  доста тежък. Как 
приемате новите отговорности и 
вярвате ли , че при условията на 
непрекъснати протести  „Коалиция 
за България” ще съумее да  изведе 
страната от дълбоката криза?

- Отговорността на съвместното 
управление на „Коалиция за Бъл-
гария” с ДПС и зависимостта от 
ПП”Атака” обричат всекидневната 
ни работа в парламента на много 
напрежение и неочаквани обрати. 
Всеки от народните представители на  
„Коалиция за България” добре разби-
ра колко тежка е задачата ни и мога да 
ви уверя , че правим и невъзможното 
, за да сме полезни за страната в този 
тежък момент.  

- Как ще коментирате допус-
натата грешка с назначението на 
Д.Пеевски за шеф на ДАНС? Вие 
със сигурност знаете подробности  
по този казус?

- Каквото и да кажа за всички е 
ясно, че допуснахме остра , груба 
грешка. Вероятно за това има зна-
чение бързината с която трябва да 
взимаме всяко решение. Но и друго 
е ясно, че нашите опоненти щяха да 
търсят всякакъв подобен повод за 
обществена развръзка. Без значение 
в каква сфера е това.Протестите 
започнаха още на третия ден след 
сформиране на правителството. А 
случаят „Пеевски” само даде повод 
за активизиране на определени сфе-
ри. Известно е , че на голяма част 
от протестиращите  се заплаща за 
„услугата” да скандират „Оставка” и 
„Червени боклуци”. Има си тарифа. А 
ние сме в двойно менгеме – от една 
страна  в парламента  , където трябва 
да взимаме решения заедно с ДПС и 
да се съобразяваме с изключително 
важния глас на „Атака” и от друга  - 
натиска на т.н. гражданско общество.

- Така ли не може да се намери 
начин за диалог с протестиращите?

- Ние сме готови за разговор, 
но  протестиращите не желаят да 
седнат на масата. За пореден път ви 
уверявам, че всеки от нас осъзнава 
сериозната тежест на случващото се 
в страната. Можем да сглобяваме пъ-
зела, който подреждат политическите 
сили останали извън парламента. 
Признаваме, че никой не ни е виновен 

за това изпитание на което сме под-
ложени. Но важно е какво ще правим 
от тук нататък. Всяка нова грешка 
ще плащаме скъпо и прескъпо, тя 
ще се мултиплицира. Затова не бива 
да допускаме такива . Ние сме 84 в 
Народното събрание и без ДПС не 
можем нищо да направи. Мнозина 
казват: нови избори! Да, само че те 
ще костват много. В държавата не 
се работи вече 7 месеца, хазната е в 
потресаващо лошо състояние. Акту-
ализацията на бюджета е повече от 
необходима.

- Премиерът Пламен Орешарски 
излезе с една много приемлива 
програма. Ще успее ли да реали-
зира най-важното от нея особено в 
социалната част?

- Ние ще изпълним социалните си 
ангажименти. Но не бива да прене-
брегваме и бизнеса, към когото също 
имаме задължения, ако не искаме да 
предизвикаме още по-тежка ситуация. 
Задължително трябва да намерим път 
към протестиращите и да успокоим 
обществото. На този етап заседанията 
на НС преминават трудно и тежко. 
Надделява загрижеността за държава-
та и смисъла да се удържи ситуацията 
и Пламен Орешарски да получи шанс 
за изпълнение на програмата. Об-
ществото се е вперило в ежечасните 
действия на правителството, настрое-
но е страховито, саботажа не е малък, 
продължават нарочните действия за 
противопоставяне, за напрежение.

- Появиха се обаче мнения на 
политолози, че въпреки  това БСП 
вече се поокопити.

- Грешката ,която допуснахме ще 
ни държи непрекъснато нащрек. Ин-
формирани сме добре, че това което 
се готви  да се случи, ще засегне 
тази част от българите които не са 
в завидно финансово положение. И 
президента Плевнелиев, за жалост , 
е част от това задкулисие. Той помага 
да се осъществи нов десен проект.

- Не казвате нищо за ГЕРБ?
- Безотговорно е поведението  на 

ГЕРБ, които отказват да работят в НС. 
Разбира се, те са санкционирани за 
това своеволие. Но те не са свикнали 
да бъдат опозиция. Не приемат някой 
друг да управлява. Питате ме може 
би защото очаквате да дам рецепта за 
разрешаване на кризата. Няма такава. 
Мога да обещая само ангажименти, 

работа,  конкретни резултати в зако-
нодателната и изпълнителна власт.

- Не мислите ли , че след всичко 
случилото се   трябва да се стигне 
до подаване на  оставка?

- Мога да кажа, че след гафа с 
Пеевски  правителството  заслужава 
да си подаде оставка, но  до какво 
ще доведе едно служебно правител-
ство, което ще състави президента 
Плевнелиев? В София хората са 
озверели. Чест прави на полицаите, 
че не се поддават на провокациите и 
изпълняват много търпеливо задълже-
нията си по охраната и осигуряване 
на обществения ред. Битката се води 
на всички нива. Виждате , че в нея се 
включиха вече и посланици. Има да 
се случват още събития и може само 
да се надяваме те да бъдат в полза на 
всички. За да може страната наистина 
да си стъпи на краката и да тръгнем 
напред.

- При нас напрежението в Лозе-
нец остава, може ли това „уравне-

ние” да има решение?
- По този въпрос осъществих две 

срещи – в МВР и МО. Необходими 
са законодателни промени, за да бъде 
гарантирано безопасното унищо-
жаване на боеприпаси с отпаднала 
необходимост от армията. Утили-
зацията на боеприпаси с отпаднала 
необходимост от българската армия 
трябва да се извършва  на безопасни 
за населението места и в никакъв 
случай до стратегически обекти. 
Изприказваха се много неща по 
отношение на тази недопустимост. 
Очевидно е ,че цялата законодателна  
база и по линия на МО и по линия 
на МВР, трябва да бъде преоценена, 
преразгледана и наново въведена. 
Една от идеите е  утилизацията да се 
извършва единствено във Вазовските 
машиностроителни заводи.

- Какво предстои по-нататък 
в работата на правителството и 
парламента?

- Работа! Ще продължаваме да 

водим битка за всяка позиция. Ние 
нямаме власт, участваме във властта 
с подкрепа. И този процес ще про-
дължи. Но най-важното на този етап 
е, че постигнахме основната цел – 
сваляне на правителството на ГЕРБ. 
Предстои да излязат много тежки 
нарушения от тяхното присъствие 
във властта. Те вече се появяват. 
Правителството на Орешарски  ще 
продължава да работи, надявам се да 
се увеличава подкрепата. .Ще кори-
гираме в движение някой решения, 
всеки ден ще бъде все по-трудно. 
Нови избори не са приемливи и 
всички добре разбираме това. Една 
следваща конфигурация  ще задъл-
бочи тежката обстановка в страната. 
Благодаря за разбирането проявено 
от членовете на БСП в община 
Стралджа, за подкрепата. Надявам 
се да се справим с това много тежко 
предизвикателство. Да си пожелаем 
кураж и повече хладнокръвие. И по-
добро бъдеще на България!

Пет работни групи със спе-
циалисти от общинска админи-
страция и общински съветници 
ще работят по подготовката на 
Общинския план за развитие на 
Община Стралджа за периода 
2014-2020г. Съгласно заповедта 
на кмета Митко Андонов  първата 
-„Икономическо развитие”, е под 
ръководството на  Иван Георги-
ев, зам.кмет на общината,   ще 
разработва  въпросите свързани 
с развитието на промишлеността, 
селско и горско стопанство, търго-
вия и услуги, транспорт, туризъм и 
др. „Техническа инфраструктура и 
околна среда” е втората група, коя-
то се ръководи от  Иван Иванов, 
зам.кмет. Секретарят Атанаска 
Христова председателства  гру-
пата „Човешки ресурси”, „Бюджет 
и финанси”  е под ръководството 
на директора Дирекция „Адми-
нистративно-финансова „ Вълка 
Вълева, а петата група „Образова-
ние, здравни и социални услуги, 
културни и младежки дейности и 
спорт” ще бъде на вниманието на 
Мария Толева, зам.кмет.

Кметът на общината Митко Ан-

донов заедно с Атанаска Кабакова, 
председател на ОбС и ръководи-
телите на работните групи са чле-
нове на координационния екип.

Общинският план за развитие 
на Община Стралджа ще обхваща  
периода 2014-2020г., но заедно с 
това ще съблюдава изпълнението 
на основните стратегически цели 
и приоритети за развитие на об-
щината за периода 2007-2013г. 
Основните задачи на този важен 
документ са да дефинира страте-
гическите цели  на общинското 
развитие до 2020г., да очертае 
изпълнима стратегия за пости-
гане на тези цели чрез опреде-
ляне на основните приоритетни 
направления, мерки и проекти, 
институционално и финансово 
осигуряване на плана, да послужи 
за мобилизиране на собствените и 
привличане на външни ресурси , 
да създаде условия и предпоставки 
за работа с очакваните структурни 
фондове на ЕС и привличането 
им в територията на общината. 
Финансирането на местни проекти  
от външни източници в бъдеще 
ще бъде изключително трудно , 

ако същите  не са част от планов 
документ, по който има общест-
вено съгласие. Общинският план 
за развитие трябва да интегрира 
всички заинтересовани страни 
към изпълнението на мерките и по 
този начин да разшири демокра-
тизацията на управлението и чрез 
разширяване на социалната осно-
ва на стратегическото планиране.

Принципът на партньорство 
ще се приложи при всички ета-
пи на разработване на плана. 
Етапите през които преминава 
подготовката му са : предвари-
телно проучване, консултации, 
междинно съгласуване, принос на 
партньорите.

Целите и приоритетите на 
Общинския план за развитие в 
максимална степен трябва да 
съответстват на заложените в 
Областната стратегия за развитие, 
за да се осигури допълнителен 
достъп до финансови схеми и 
развитие на териториалното съ-
трудничество между различните 
райони в областта, насочени към 
преодоляване на социално-иконо-
мическите различия.

Åêèïè  ðàçðàáîòâàò îáùèíñêèÿ ïëàí çà ðàçâèòèå 

Îòâàðÿíå íà îôåðòè
Комисия, назначена със заповед на кмета на общината Митко Андонов, отвори офертите представени 

в община Стралджа за ОП”Избор на изпълнител за проектиране и извършване на основен ремонт на 
пътища от общинска пътна мрежа в Община Стралджа – 2013 г.”. В присъствието на представители 
на фирмите, участници в търга, по реда за  постъпване на документацията бяха отворени  офертите 
на  „Технострой- инженеринг 99” АД, Ямбол, „Технопътстрой” ЕООД, Ямбол, Обединение „Мараш 
2013” , Ямбол. В изпълнение на заповедта комисията с председател Иван Иванов, зам.кмет,  провери 
наличието на трите отделни запечатани пликове и документите в плик 1 и плик 2, с което приключи 
публичната част от заседанието.

    На следващото заседанието предстои отварянето на ценовите предложения на участниците в търга.
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 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз   Община 

Стралджа                   
Национална Стратегиче-
ска Референтна рамка

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Община Стралджа носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и

при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския
съюз или Агенцията за социално подпомагане.

 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  

Инвестира във вашето бъдеще
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 

051PO001-5.1.02 „Нови възможности”
Проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустрой-

ство –  Община Стралджа”
ДБФП № BG051PO001-5.1.02-0010-C0001

Приключва проект "Социално предприятие за озеленяване и благоустройство -Об-
щина Стралджа - ДБФП № BG 051P0001-5.1.02-0010-C0001

Íîâî íà÷àëî çà îçåëåíÿâàíåòî
Проектът на стойност  282 119 лв. осигури работа на 25 лица от уязвими групи, които в 

продължение на 11 месеца работиха по  осигуряване приветлива и благоприятна  околна среда 
в Стралджа

Заключителната пресконференция  
на проект „Социално предприятие 
за озеленяване и благоустройство-
Община Стралджа”, финансиран от 
Оперативна програма”Развитие на 
човешките ресурси”, схема „Нови въз-
можности”, събра в Клуба на пенсионе-
ра –Стралджа  работници и служители 
в социалното предприятие, общински 
съветници, представители на общинска 
администрация,  Обществения съвет 
по социално подпомагане, Общинския 
съвет по етнически и интеграционни 
въпроси, представители на неправител-
ствени организации, граждани. Гости 
на пресконференцията бяха Митко 
Андонов, кмет на общината, Атанаска 
Кабакова, председател на ОбС,  Иван 
Иванов и Мария Толева , зам.кметове 
на общината, Атанаска Христова, 
секретар, Директорът на  Регионална 
дирекция „Социално подпомагане”,  
както и представители на Агенцията 
за социално подпомагане и  Бюро по 
труда.

 „ Това е проект,  насочен към 
развитие на социалната икономика и  
инвестициите в социалния капитал. 
Най-важният резултат от него е , че оси-
гури подкрепа за социално включване 
на уязвими групи – лица с ограничена 
трудоспособност, дълготрайно безра-
ботни  и такива на социални помощи 
, които чрез проекта възстановиха 
и повишиха трудовите си навици и 
компетентности”, с това въведение 
Анна Грозева, ръководител на проек-
та,  започна представяне дейностите и 
резултатите от него.

Срокът за изпълнение на проекта 
е  18 месеца. Според екипът, рабо-
тил за изпълнението му, проектът 
представлява компилация от много 
различни по своята същност дейности 
между които  обществени поръчки, 
строително-монтажни работи,  орга-
низация и провеждане на конкурси, 
разработка документация за създаване 
и функциониране на предприятието , 
управление на предприятието  и др. 
Заедно с активната и подкрепяща роля 
на общината , проектът е изпълнен 
успешно. Извършен е основен ремонт   
на съществуваща сграда  като са обосо-
бени две битови помещения, санитарни 

възли и бани, изградена 
е пристройка за адми-
нистративния персонал. 
Общата стойност на 
строително – монтаж-
ните работи възлиза на  
79 383 лв., като от тях   
27 608 лв. са финанси-
рани от оперативната 
програма, а останалите 
- от общинския бю-
джет. С назначението 
на  11 работници по 
озеленяване, 10 – по 
поддръжка, 4 пазачи и 
персонал – управител, 
счетоводител, специа-
лист „Човешки ресурси” и домакин, стро-
ителен техник, гл.експерт озеленяване, 
организатор озеленяване, ел.техник и 
снабдител и огняр, стартира същинска-
та работа на Социалното предприятие. 

Районът на предприятието е основно преобразен, 
почистен и облагороден, сложено е началото на озе-
леняване и поддръжка на зелени площи, паркове и 
тротоарни настилки, площадни пространства , детски 
площадки.   За 11 месеца предприятието се превърна 
в основен фактор за осигуряване приветливия вид на 
Стралджа. Отгледани са голям брой цветни растения , 
част от които са предоставени на различни общински 
обекти и кметства, създаден е разсадник за декоративни 
дръвчета, боядисани и отремонтирани са пейки, дет-
ски съоръжения, пергули, огради и др., направено е 
ландшафтно  оформление на зелените площи в града.

Като крайна оценка г-жа Грозева подчерта, че 
проектът е постигнал основната си цел – създаване 
иновативно социално предприятие  за подобряване на 
околната среда  на Стралджа, намаляване на безра-
ботицата и подобряване социалния статус на хората. 
Отчетено беше още , че е осигурена  възможността 
за социално включване на 33 лица от целевите групи 

чрез обучение и заетост, съдействие за 
оптимизиране социалните разходи на 
общината, утвърждаване на органи-
зационна форма за благоустрояване и 
озеленяване на гр.Стралджа.

МНЕНИЯ ЗА ПРОЕКТА:
Èíæ.Ñòåôàí Ãàøåâ, óïðàâèòåë íà ïðåäïðèÿòèåòî: 
Стралджа има нужда от такова предприятие и ние го доказахме. Постигнатото от 

колектива се вижда и се одобрява от хората, а това радва. Успяхме да укрепим колектива, 
който намери най-добрия начин за работа в екип и постиженията не закъсняха. Бяхме 
подкрепяни както от ръководния екип по проекта, така и от общината и лично от г-н 
Андонов, което много ни помогна.

Ðóñêà Áàí÷åâà, ðàáîòíèê „Îçåëåíÿâàíå”:
33 души се събрахме, за да постигнем една цел. И успяхме! Това създава самочувствие 

и увереност. Готови сме да продължим да работим, знаем как да го постигнем. Социал-
ното предприятие ни даде много. Благодаря от името на целия колектив.

Èëèÿíà Ãàãîâà, ÀÑÏ:
 Искам да ви поздравя за успешното изпълнение на проекта. Вие всички доказахте, 

че можете да реализирате сериозни задачи. Приятно впечатление направи пълния син-
хрон между екип и общинско ръководство. Сигурна съм, че създаденото начало ще се 
превърне в основа за по-нататъшна добра работа по озеленяване и благоустрояване на 
Стралджа. Пожелавам успех!

Ìèòêî Àíäîíîâ, êìåò íà îáùèíà Ñòðàëäæà:
Стартирахме проекта с точно определени цели, знаехме , че няма да е лесно, но днес 

можем да се поздравим с постигнатото. Резултатът е впечатляващ. В същото време този 
проект показа колко много се нуждаем от подобна дейност както в Стралджа така и за 
останалите села на общината. Тази дейност трябва да се разширява и обогатява. Въз-
можно е да предприемем кандидатстване с различни други проекти, ще търсим и други 
начини за финансиране. Благодаря на всички за конкретната работа свършена през този 
кратък период. Работниците с доказани трудови и професионални качества ще бъдат 
оценени, някой от тях ще получат назначение в общината, други – по програми. Общата 
ни цел е Стралджа и общината да се поддържат в постоянно добър вид по отношение 
на озеленяването  и благоустрояването.

Êëóáíà äåéíîñò 
îáîãàòÿâà æèâîòà  â 
òðåòàòà âúçðàñò
Община Стралджа 

и  общинското  ръ-
ководство имат по-
зитивно отношение 
към проблемите на 
възрастните, защото 
остаряването е приви-
легия, но и предизви-
кателство към всички 
аспекти в съвремен-
ното общество.  Със 
загриженост и уваже-
ние към поколението в 
третата възраст всяка 
година ОбС включва в дневния ред на заседанията си изслушване 
на информация за дейността на пенсионерските клубове. Целта е 
да се изяснят проблемите на тази категория хора и да им се подаде 
ръка за помощ. 

В община Стралджа повечето от селищата поддържат и развиват 
дейността на пенсионерски клубове. С най-дългогодишна история 
е клуб „Дълголетие”, който повече от 20 години  обединява  над 
50 постоянни членове. Клубът е  част от Сдружението „Съюз на 
пенсионерите -2004”. В своето съществуване организацията води 
агитационно-разяснителна и пропагандна дейност, изразява съпри-
частност при решаване актуалните въпроси на деня за хората  в 
пенсионна възраст, организира  културно-масови прояви, участва в 
общински,  регионални и национални събори, фестивали, празници. 
Основна част в работата са и социалните мероприятия – срещи 
и контакти на клубните членове , организация на консултации с 
представители на общински и държавни институции, партньорство с 
други организации, проучване и подпомагане на социално слаби  и 
намиращи се в затруднено положение граждани. Не се пренебрегват 
и така необходимите за тази възраст здравни беседи, консултации и 
срещи. Със своята мъдрост, натрупани знания и опит членовете на 
клуб „Дълголетие” са тези, които  помагат на младите  в усвояване 
на местните народни традиции, което е приятния резултат от една 
приемственост. 

Създаденият само преди пет години втори пенсионерски клуб 
в Стралджа „Златна есен” също набира скорост. В него членуват 
30 души, които превръщат ежеседмичните си срещи в тематични 
празници. Талантливи членове на клуба вече осигуряват награди от 
участие в различни празници и фестивали.

Активност проявяват и пенсионерските клубове в селата Джинот, 
Палаузово, Зимница, Войника, Воденичане, , Поляна. Всеки   от тях 
има своята история, постижения и нови планове. Особено интересни 
са инициативите на Джинот „Празник на традициите”, който вече се 
налага  като традиционен. Няколко години вече Палаузово фокусира 
интереса на пенсионерски клубове с празника „На Гергьовден -по 
хората, на Великден -по сбората”. В Зимница станаха инициатори 
за провеждане „Ден на талантите”. Организация за пенсионерска 
клубна дейност има създадена и в селата Първенец, Лозенец, Ма-
леново, Тамарино, Чарда и др.

Общината предоставя на всички пенсионерски клубове необхо-
димата материална база. Отоплението и осветлението  се поддържа 
със средства от общинския бюджет. Осигурява се и превоз за ко-
лективите при техните изяви и срещи.

Приоритет на общината е решаването на проблемите на хора-
та от третата възраст. Голяма част от проектите, които общината 
разработва и изпълнява са за хората на пенсионна възраст. Като 
добър пример може да се посочи работата на  Центъра за социална 
интеграция и рехабилитация,  социалните патронажи  в трите звена 
– Стралджа, Каменец и Войника, действащите проекти  „Помощ 
в дома”, „Личен асистент”. Постоянната комисия  за еднократни 
помощи  приоритетно осигурява помощи за нуждаещите се хора 
от третата възраст.

Общинското ръководство има много идеи за разнообразяване 
работата в помощ на пенсионерите в града и селата. Всичко е 
подчинено на това животът на тази категория жители да бъде по-
спокоен и сигурен.
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По повод отправеното поздравле-
ние към Пламен Орешарски, кметът 
на община Стралджа Митко Андонов 
получи отговор от министър-пред-
седателя на РБългария.  В него той   
благодари за изказаната подкрепа и 
добавя: „В този нелек момент, когато 

страната ни е изправена пред тежка 
икономическа криза и обществено 
недоволство, аз и членовете на 
правителството поехме огромната 
отговорност да водим последовател-
на  и открита политика с конкретни 
действия в редица области, за да га-

рантираме  постигането на поставе-
ните от нас приоритети, в интерес на 
българските граждани. Разчитам на 
съвместното ни сътрудничество по 
отношение на европейското развитие 
на общините в интерес на по-доброто 
бъдеще на България!” 

Ïðåìèåðúò  áëàãîäàðè 
íà Ìèòêî Àíäîíîâ

Подписка в подкрепа на 
правителството на Пламен 
Орешарски стартира в Страл-
джа. Хората, които се подпис-
ват настояват за даване кредит 
на доверие на правителството, 
за върховенство на закона, за 
социални придобивки, за про-
зрачно и честно управление. 
Стралджанци казват „Не!” на 
монополите, „Не!” на задку-
лисните игри и корупцията, 
„Не!” на престъпността и 

олигархията.
Още в началото при обявя-

ване  на инициативата десетки 
жители на града и общината 
пожелаха да се разпишат. 
Поставяйки подписа си  в 
подкрепа на правителство-
то кметът Митко Андонов 
подчерта, че в този момент 
България има  нужда от кон-
кретни   управленски решения, 
а не от протести. Диалогът с 
гражданите трябва да се води 

разумно  и в интерес на цялото 
общество. Мария Толева, зам 
кмет и председател на ОбС на 
БСП – Стралджа също  сло-
жи подписа си изразявайки  
надеждата, че мъдростта ще 
надделее  и гражданските про-
тести ще престанат, за да може 
правителството да заработи в 
нормален ритъм.  
Два часа след обявяване на 

подписката в нея се бяха раз-
писали близо 200 граждани.

Ñòðàëäæà  ñ êðåäèò íà Ñòðàëäæà  ñ êðåäèò íà 
äîâåðèå çà ïðàâèòåëñòâîòîäîâåðèå çà ïðàâèòåëñòâîòî

МИТИНГОВА ПОЕЗИЯ

ÄÎÌÀÒ
Домат, домат
На витамини толкова богат
И за полезен зеленчук признат,
Защо така те употребяват, брат?

Дали защото са те внесли от чужбина,
А не от наша, българска градина,
Използват те за нещо безобразно,
Нещо безнравствено и много гадно

Като замерват с теб свещените ни сгради,
Очаквайки за туй похвали и награди,
Особено когато, о, скъпи ми домат,
Попаднеш на нечия нарочена глава
Или на някой врат
И злобата човешка с възторзи бурни
Посреща „подвизите” свои некултурни
И с гордост заявява,
Че иска тя светът да управлява.

О, скъпи ми домат,
За толкова полезен зеленчук признат!
Каква е тази твоя грозна орисия-
Оръжие да бъдеш във ръцете
На тази жалка простотия?
Затуй ли са те внесли от чужбина
Да замърсяват моята родина?!

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ

ÏÎÇÈÖÈß 
íà ÎáÑ  íà  ÁÑÏ – Ñòðàëäæà îòíîñíî ñúçäàëàòà ñå 

ïîëèòè÷åñêà îáñòàíîâêà â ñòðàíàòà

   ОбС на БСП – Стралджа изразява тревога относно създалата се обстановка 
в София  и отражението й в страната. Намираме се в условия на тежка поли-
тическа криза. Казусът „Пеевски” отприщи екстремистките сили и апетитите 
на политическите партии, останали извън 42-то НС на РБългария, а ГЕРБ не 
вижда себе си като опозиционна партия. Поставени са на изпитание членовете 
и симпатизантите на Общинската партийна организация.

   На проведеното разширено заседание на ОбС на БСП, след дискусия и с 
участието на народния представител от 31 МИР Атанас Мерджанов, се изрази 
становище , че сега ни е нужен здрав разум, а не дива омраза. Не улична война, 
а национален мир ще даде възможност на правителството на Пламен Орешар-
ски да решава проблемите на българския народ, защитаване на националните 
интереси и запазване на социалния и етнически мир. Необходимо е национално 
разбирателство и спокойствие. Ние подкрепяме правителството и апелираме за:

- възстановяване диалога на правителството и легитимно избраните инсти-
туции с обществото

- изработване на механизми които да гарантират правилни управленски и 
кадрови решения

- продължава-
не на стартирала-
та активна поли-
тика в социалната 
сфера

- да се даде 
възможност  на 
правителство -
то да приключи 
успешно прего-
ворите с ЕС от-
носно следващия 
програмен пери-
од 2014-2020г. 

- Общинската 
партийна органи-
зация Стралджа  е 
категорично про-
тив нови парла-
ментарни избори

- подобряване 
организационно-
то състояние на 
ОПО, поддържа-
не  информира-
ността, диалога 
и  чуваемостта 
сред партийните 
членове и симпа-
тизанти на БСП

Нямаме бъде-
ще като народ ако 
позволим омраза 
да надделее над 
надеждите ни! 

В СТРАЛДЖА

Ïîäêðåïà çà  ïðàâèòåëñòâîòî íà Îðåøàðñêè
Редови социалисти  и симпатизанти 

на БСП взеха участие в организираното 
от ОбС на БСП  Стралджа разширено 
заседание относно създадената  поли-
тическа обстановка в страната. Спе-
циален гост на срещата беше народния 
представител, зам.председател на ПГ  
„Коалиция за България”  и председател  
на ПК по въпросите за сигурността и 
обществения ред Атанас Мерджанов. 
В заседанието взе участие и кметът на 
общината Митко Андонов.

Мария Толева, председател на ОбС 
на БСП и зам.кмет на общината, пред-
стави политическата позиция на НС 
за обстановката в страната и задачите 
на партията свързани с изпълнение на 
неотложните  мерки за стабилизиране 
на България.  „Нашата среща днес  е 
да изразим своята позиция пред Атанас 

Мерджанов в подкрепа на правител-
ството на премиера Пламен Орешар-
ски. Нямаме за цел да критикуваме 
или да искаме оставки. Желанието 
ни е България да излезе от кризата 
и народа да получи доказателства за 
едно сериозно управление”., подчерта 
г-жа Толева преди да даде думата на 
госта Атанас Мерджанов. В делови тон, 
откровено и с видима загриженост за 
бъдещето на България г-н Мерджанов  
представи дейността на Народното 
събрание , сподели трудностите и 
изпитанията на които са подложени 

народните представители от „Коалиция 
за България”, които трябва да работят 
в партньорство с ДПС и да търпят 
поведението на Волен Сидеров от 
„Атака”.  Отдели сериозно внимание 
на протестите в София и други градове 
на страната: „Ние сме готови за раз-
говор, но няма с кого да преговаряме 
защото протестиращите  не желаят 
това.”, каза той  заедно с уверението, 
че всеки от депутатите- представите-
ли на „Коалиция за България” много 
добре разбира  сериозната тежест на 
случващото се у нас. „Да, допуснах-

ме грешка, признаваме я , но важно 
е как ще продължим напред. Трябва 
да се знае, че ние сме само 84 души 
в НС, ние не спечелихме изборите и 
без ДПС не можем да управляваме. 
Улицата скандира „Оставка”, но до 
какво ще доведат едни нови избори?” 
. Според г-н Мерджанов вече 7 месеца 
в държавата не се работи, хазната е в 
потресаващо лошо състояние. „Длъж-
ни сме да намерим път за решаване 
на проблемите!”.  С благодарност за 
подкрепата, за разбирането  от страна 
на социалистическата организация 
в Стралджа той добави:”Мога да ви 
обещая работа, усилия, хладнокръвие 
и повече никакви грешки. Надявам 
се да се справим с това много тежко 
предизвикателство. Допускането на 
нови избори ще обрече на нови изклю-
чителни страдания  българския народ”. 

В своите изказвания присъстващите 
изразиха активната  подкрепа на пра-
вителството и очакване за намиране 
изход от кризата, направени бяха кон-
кретни предложения за успокояване на 
страстите и намиране на верния път за 
управление на държавата. Не липсваха 
и препоръки  за работата на Народното 
събрание. Като последица участниците 
в срещата гласуваха Позиция на ОбС 
на БСП – Стралджа  в подкрепа на 
правителството.
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Áëàãîäàðíîñò
От името на жителите на с. Богорово поднасям благодарност към групата на ВиК друже-

ство Стралджа с ръководител Тончо Саллаков, които в продължение на дни работят по 12 ч. за 
възстановяване водоподаването в селището. Повече от седмица Богорово е на воден режим  като 
съмненията са, че основен  „виновник” за това е т.н. лисича опашка. В съчетание с авариите 
предизвиквани от амортизираната водопроводна система, проблема става още по-сериозен.  В 
и К специалистите  втора седмица откриват последователно  различни части на водопровода , 
за да се ликвидира  подпушването. Паралелно с това  ремонтират и  компрометираните  тръби 
.Очакванията са до дни групата да попадне на търсения проблемен участък, тръбите да се по-
чистят, да приключи и възстановяването на накъсаните тръбни участъци след което   водата 
да тръгне  в нормалния си дебит.

МИТКО АНГЕЛОВ, км. наместник с.Богорово 

Ñ ïåñíèòå  íà  Òðàêèÿ â ñúðöåòî
„Обичам всичко народно, сърцето ми трепва при всяко изпълнение на песни от Тракия. Любимите 

ми изпълнители на народни песни са  Вълкана Стоянова, Стайка Гьокова и Бинка Добрева.”, споделя 
стралджанската  певица Стайка Динева. И като доказателство на думите си показва спечелените 
тази година  отличия. Първото място  с диплом и парична награда от Националния конкурс „С пе-
сните на Стайка Гьокова” Карнобат получава за великолепното изпълнение на позабравените песни  
„Мама Грозданка посгоди” и „Мама Наню дума”. Грамота за участие, диплом за присъдено трето 
място  в трета възрастова група и плакет обогатяват личния архив на певицата  след участието във 
Втория Национален конкурс „С песните на Бинка Добрева” , с.Роза. Отличията са присъдени за 
изпълнението на песните „Драгнева мама Драгни дума” и „Остана Станка сираче”. Стайка Динева е 
носител и на трета награда  от Осмия Национален конкурс „С песните на Вълкана Стоянова”, което 
я прави много горда. Сега певицата, която членува в местния пенсионерски клуб „Златна есен” , 
активно се подготвя за представяне в следващия конкурс на името на Вълкана Стоянова. „Искам 
да изненадам слушателите с песни от репертоара на Вълкана, които отдавна не се пеят. Помня ги 
от моето детство и  ми е необходимо малко време за подготовка. Сигурна съм, че  почитателите на 
народното творчество ще оценят старанието ми!”, споделя  Стайка Динева.

Áàõ÷èâàíäæèëúê íà ôèðàëúê
Случайно пътуване ме отведе до Боляровската община. Уж 

сме съседи, а се оказа, че в този прекрасен край на Ямболска 
област може да се види нещо различно и интересно. Първо-
то, което ме впечатли беше красивото зелено поле и уханието 
на билки, на свежест. Дишах жадно, радвах се, исках пътя да 
продължава и продължава. Погледът бягаше  край жлътнали се 
слънчогледови  ниви.  Сенчестия прохладен уют на гората край 
пътя ме канеше да поспрем, да отдъхнем. И когато пред нас из-
кочи отбивка с чешма и зеленчукови сергии, не се замислихме. 
Предстоеше ни друга изненада. Хората, които продаваха своята 
стока се оказаха  упорити работари, изключителни познавачи 
на зеленчукопроизводството, а стоката им – за приказ. Огромни 
картофи като за изложба, дини и пъпеши, лук, чесън, пипер…
всичко произведено там, на място. Градините с насажденията са 
на хълма, до сами реката. Няма химия, няма торене, магията е 
само почва, въздух, слънце и вода. Разбира се  и много труд. До 
дни предстои да „тръгнат” и доматите, които от сега показват, че 
ще се налеят щедро. Единият от сортовете дава екземпляри по 
килограм. Вкусни…Опиташ ли ги веднъж, всеки път ще спираш 
при бахчиванджиите, за да повториш.Да,  на сергията свое място 
има и произведен в района мед – акациев, от бодил, от рапица, 
предлагат прополис, благ мехлем с подробна информация за 
използването. Можеш да си купиш още консервирани зеленчу-
ци по стари селски рецепти, можеш да станеш притежател на 
коренче люти декоративни чушлета… Услажда се приказката с 
такива сърдечни и добри хора, беседката те кани под сянката, 
водата тихо ромоли, държа в ръцете си вече и полски букет , който 
ухае примамливо, песента на птиците гали слуха ми…Красота! 
Усещаш как искаш да останеш по-дълго  в този вълшебен свят, да 
разголиш душата си, да  споделиш чувствата си, защото знаеш, 
че тук има кой да те чуе, да те разбере, да ти каже блага дума. 
Благословени хора, в благословена земя! 

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Новият век е век на движе-
нието, на динамиката, на нетър-

пението. Девиза на всички днес 
е „Времето е пари!”, което обез-

смисля всички други дейности, 
мисли, срещи или разговори. 

Тази надпревара с минутите, 
това препускане лиши човекът 

Ñðåùè íà ïúòóâàùèÿ ÷îâåê
от удоволствието да общува. 
И стигнахме до там, че всеки 
живее в своя свят, много често  
той е само във виртуалното 
пространство. Жалко!

Защото край нас живеят 
хора, които има какво да 
кажат, има с какво да ни 
обогатят, има на какво да ни 
научат. Защо да ги подмина-
ваме? Затова, човече, докато 
пътуваш в преследване на 
целите си, отдели минути или 
час за среща по пътя, поспри  
при познатия или непознат 
човек, разговаряй, дишай, 
радвай се на природата. Ще 
се почувстваш превъзходно, 
ще се заредиш с нови сили, 

ще разбереш, че може да се 
усмихваш, ще пожелаеш да 
правиш добро!

Нека пътят бъде  познание, 
пречистване и радост!

Казват, че ходилата на 
пътника са като цвете. На път 
душата му расте, жъне плодо-
ве. Усилията изгарят грехо-
вете му.  Благословенията се 
движат, когато се движиш и 
ти! Така , че тръгвай, човече! 
Бог е приятел на пътуващия 
човек!

В .”Стралджански  ве-
сти” предлага на всеки от 
своите читатели да се вклю-
чат със свои разкази за сре-
щи по пътя.

Фолклорна група „Ла-
тинка” при читалище „Въз-
раждане” Войника посвети 
красив летен ден на екскур-
зия из възрожденски Котел. 
Разхождайки се по уличките 
на градът, който „огън го не 
гори и сабя не сече”, само-
дейците си припомниха ис-
торията, възкресиха уроците 
за живота и делото на местни 
възрожденци и войводи. По-
сещението в Етнографския 

Максималните до-
биви от пшеницата в 
района на с.Недялско  
тази година се движат 
около 400 кг от декар, 
това потвърди Стойчо 
Деспотов, управител 
на  фирма „Агрофарм” 
ООД Недялско, коя-
то вече десет години  
обработва  27 000 дка 
земя в землищата на стралджанските 
села Маленово, Палаузово, Недялско, 
Богорово, а отскоро и в Иречеково. 
За този период селскостопанската 
техника е подновена с нови модерни 
мощни машини , с които прибирането 
на реколтата става по-бързо, по-качест-
вено. Две комбайни и верижен трактор   
са машините  които фирмата наскоро 
прибави към своя автопарк и те вече  
активно се натоварват за прибиране на 
пшеницата и ечемика. 

Земеделските производители не 
крият, че очакванията им  за среден 
добив от пшеницата са били далеч 

 Ñ ìîäåðíà òåõíèêà 
îáðàáîòâàò çåìÿòà

по-сериозни, но липсата на дъжд в 
периода 8 април- 24 май на практика 
стана причина растенията  да изкласят, 
а зърното да остане  не  достатъчно 
налято , от което е и спада на добивите, 
уточнява г-н Деспотов. Той припомня 
периоди в които в района  са отчитани 
над 500 кг/дка. Като възможност за 
обмяна на опит стопаните приемат 
организираното в Недялско само 
преди дни   изложение на земеделска 
техника, към което проявиха интерес 
зърнопроизводители от Стралджа, 
Ямбол ,Сливен както  и от различни 
райони на Северна България. 

Ëÿòîòî íà „Ëàòèíêà”
музей, Природонаучния му-
зей и СМУ ”Филип Кутев” 
беше повод за „разгръщане” 
страници от по-старата и 
нова история на този красив 
край на България. В Музея 
на Възраждането най-дълго 
останаха пред изданията на 
„Неделник” и Рибния буквар 
на Берон.  За спомен остана-
ха снимките  пред Пантеона 
на Раковски, в парка „Изво-
рите” и пред църквите „Св. 
Троица” и „Св. Св. Петър 
и Павел”. Екскурзиантите 
посветиха време и на раз-
ходка до Жеравна и Медвен, 
където разгледаха родни-

те къщи на 
Йордан Йов-
ков и Захари 
Стоянов. 
З а р е д е -

ни с голяма 
доза българ-
щина учас-
тниците във 
фолклорната 
група  „Ла-
тинка” вече 
п од г о т в я т 
следващата 
си лятна екс-
курзия.
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Î Á ß Â À
 Пенсионерски клуб „Дълголетие” организира екскурзия

МЕЛНИК-РУПИТЕ  10-11август 2013г.
2дни- 1 нощувка на база НВ /закуска и вечеря/

ЦЕНА:  85 лв.
ÏÐÎÃÐÀÌÀ:

Първи ден: Тръгване от Стралджа 5,00 ч. по маршрута Стралджа – 
Ямбол- Ст.Загора-Пловдив- Велинград-Разлог-Гоце Делчев-Мелник. 
По пътя в движение преди Мелник може да се видят „Мелнишките 
пирамиди”. Пристигане в Мелник, тастаняване в хотел „Марио”.
Кратка почивка след което разходка на Роженски манастир и сво-
бодно време за разглеждане на града. Вечеря и нощувка.

Втори ден: Закуска.Отпътуване за Рупите, посещение на къщата и 
църквата на баба Ванга. В късния следобед отпътуване за Стралджа.

Цената включва:
- транспорт с луксозен автобус на фирма „Дичони”
- една нощувка  със закуска и вечеря в хотел „Марио”
- медицинска застраховка
- водач от туристическа агенция
Срок за записване: 31 юли 2013г.
Телефон за справки: 04761- 51-89,  04761- 59-00 или 0894722132

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Åäíà ãîäèíà îò äåéíîñòòà  íà êëóá „Äúëãîëåòèå”- Ñòðàëäæà

Æèâîò, ñïîäåëåí ñ ïðèÿòåëè
Клубът на пенсионерите „Дълголе-

тие”  в Стралджа е доказателство за 
това как може да се осмисля, обогатява 
и разнообразява делника на хората от 
третата възраст. Повече от 20 години 
ръководството успява да създаде та-
кава атмосфера , която да привлича 
пенсионерите, да им създава комфорт 
и възможност за решаване на пробле-
мите. Задружният живот, разбирането, 
отзивчивостта са задължителна част от 
общуването.  „Имаме сили и енергия 
да направим живота си по-хубав и ос-
мислен!”, подчерта в отчетния доклад 
за 2012 г. председателя на клуба Донка 
Атанасова и призова  за нови членове 
:”Елате при нас!Внесете нещо ново 
в живота си, ще останете доволни!” 

Гост на събранието беше Мария 
Толева, зам.кмет на общината, която 

с интерес изслуша информацията. В 
клуб „Дълголетие” от години членуват 
повече от 50 души, но има потенциал 
за двойно увеличение.В тази посока 
ще работи ръководството за в бъдеще. 
В доклада бяха отчетени множество 
инициативи, участие в общински , 
регионални и национални празници, 
събори и фестивали. Споменати бяха 
отбелязаните традиционни национал-
ни  и народни празници, самодейците 
взеха участие в народния събор „Ма-
раш пее”, включиха се в празниците на 
клуб „Надежда” „Блага вест” и „Баба 
учи внуче”. Част от живота на клуба 
са срещите със сродни пенсионерски 
клубове, обмяната на опит, създаването 
на приятелства, разработката на нови 
идеи. Всяка година клубът организира 
своите екскурзии в страната и чужби-

на, които  дават възможност за опозна-
ване на различни райони , обогатяване  
на знанията по история и география. 
Отчетена беше подкрепата на община-
та  за провеждането на редица меро-
приятия на клуба, заедно с конкретни 
предложения за обогатяване на това 
сътрудничество.”Клуб „Дълголетие” 
има какво да даде на обществото, с 
поддържането и разпространяването 
на богатия стралджански фолклор, с 
опита и познанията на пенсионерите, 
с мъдростта, която винаги е от полза”, 

подчерта г-жа Атанасова. Тя обърна 
внимание върху това, че всеки от чле-
новете в клуба е интересен по своему. 
Между интересните личности посочи 
Петко Атанасов, организатора на екс-
курзиите, Маринка Колева, човекът 
с интересните идеи и финансистът, 
който води строга отчетност на всеки 

лев, Георги Александров,оригиналния 
певец, артист и поет на клуба, Донка 
Миронска, радетелят за стралджанките 
традиции, Руска Балтова, хумористката 
на клуба, Станка Кирова, майсторката 
на народни костюми, кукерски гугли и 
буенешки шапки,Любка Александрова, 
която внася интелигентния привкус в 
живота на клуба …

Изказванията допълниха богатия 
доклад с още интересни подробнос-
ти за живота в клуб „Дълголетие”, 
с предложения за обогатяване на 

пенсионерския живот. Г-жа Толева 
поднесе поздравления от името на 
кмета Митко Андонов и благодари на 
участниците в клуб „Дълголетие” за 
активната дейност, за доказването на 
обществена позиция и за съхраняване 
на местните традиции и обичаи. „Вие 
не само сте част от живота на града, 

вие сте необходими, защото давате 
добрия пример за колективен живот!”, 
добави тя изразявайки готовността на 
общината да подкрепя и занапред ра-
ботата на  този вид неправителствени 
организации.
Събранието единодушно преизбра 

за свой председател Донка Атанасова.  
Ръководството от пет се увеличава 
на 7 членове. 

Донка Атанасова, председател
Петко Атанасов, зам.председател
Маринка Колева, касиер

Донка Миронска
Койчо Койчев
Димка Халачева
Руска Балтова
 Ревизионна комисия
Руска Петкова, председател
Станка Кирова
Димка Пепелова

 „Хей, поле широко…” огласи 
местността Даржевица. Развълну-
вани запяха ветерани-антифашисти 
от Стралджа и Карнобат, от Ямбол 
и Калчево, от Първенец и Поляна…  
всички пристигнали, както всяка годи-
на по това време, за да окажат почит и 
признателност пред героите загинали 
на това свято място преди 69 години 
– Георги Калчев, Костадин Дойчев, 
Христо Брънков. „Те със сигурност 
са си представяли  днешния ден като 
светъл и добър, а хората – усмихнати 
и щастливи…Записвайки имената 
си в гранита  тримата млади мъже  
се превърнаха в безсмъртни. Ще ги 
помним, ще разказваме за тях, ще се 
прекланяме пред подвига им. Докато 
я има България!” За тях и техния 
подвиг кметът на община Стралджа 
Митко Андонов прочете  слово с което 
припомни живота им, нарисува оня 
тревожен ден на неравната 9-часова 
битка.  „Да помълчим, приятели…” 
призова той и добави „Може в тези 
минути издайническа влага да трепне 
в очите ни, нека й дадем воля, нека 
не се срамуваме от страданието за 
непознатите млади мъже загинали в 
боя, нека не сподавяме въздишката, 
нека не спираме ръката, която е готова 
да откъсне снопче полски цветя за 

безмълвния камък…”. 
След минута мълчание  на колене, 

пред паметника бяха поднесени венци 
на признателност от кмета на общи-
ната Митко Андонов, от общинските 
организации на БАС и БСП на трите 
общини, от кметствата в селата Пър-
венец, Калчево, Поляна, Недялско,  
цветя от граждани. Ветерани пламенно  
рецитираха стихове за героите, песни 
огласиха легендарната местност . Го-
ляма част от присъстващите пожелаха 
да оставят цвете и на лобното място на 
героите. Там, където куршумите пре-
късват три млади живота. Думите на 
признателност и почит към миналото 
се смесиха с тези за днешния ден на 
България, обсъждайки част от словото 
на г-н Андонов: „Все още, все още 
родината ни не е това за което мечта-
еха загиналите. Все още не е това за 
което ратуваме и ние. Тук сме, за да 
обърнем поглед към книгата на мина-
лото, към посланията на героите, към 
това, което диктува сърцето и разума 
в името на България. Да подхраним 
надеждата си , че можем да се справим 
с несгодите на времето, че можем да 
решим проблемите си. Защото имаме 
рефлекса да взимаме правилните реше-
ния и защото искаме достоен живот на 
всички българи”.

Áåëè îáëàöè ëåòÿò íàä Äàðæåâèöà

êúäå ñòå, ãåðîè íà Áúëãàðèÿ?...

Ïîêëîí ïðåä ïàìåòòà 
íà  ãåðîé îò Ïîëÿíà
На 29 юни  жителите на страл-

джанското село Поляна се събраха, за 
да засвидетелстват почитта и прекло-
нението си пред героичната смърт на 
Костадин Дойчев, Васката, загинал 
в местността Даржевица заедно със 
своите  съратници Георги Калчев, 
Ламята и Христо Брънков, Майстора. 
Традицията  се спазва от десетилетия  
и според полянчани това трябва да 
продължава. Заради примерът, който 
малките получават за уважение към 
миналото и преклонение пред героите 
загинали за свободата на България. 
Облечени в народни носии  самодей-
ците от  читалището заедно с местната 
партийна организация  станаха органи-
затори на възпоменателното тържество. 
В словото , прочетено от Пенка  Ива-
нова, беше представен целият кратък 
живот на Костадин Дойчев. Поднесени 
бяха венци и цветя пред паметника в 
селото, след което последва специално 
подготвената програма от фолклорната 
група при читалището.  

С ентусиазъм, който вдъхновява 
и заразява, джинотския клуб на 
пенсионерите представи в известно 
предаване на национална телевизия 
своя народен обичай „Еньова буля”. 
„За берекет в България, за доказател-
ство, че нашите традиции са живи, 
за поука на младите, за гордост на 
старите!” Така „оправдават” пътува-
нето си до София в горещия летен 
ден самодейците от Джинот.  И бла-
годарят на кмета Митко Андонов за  
подкрепата  и осигурения транспорт. 

Îò äæèíîòñêî, ïî-äæèíîòñêî

„Вълнението преди явяването 
пред камерите беше обяснимо и 
закономерно, но въпреки това никой 
от нас,  участниците във фолклор-
ната група, и  не  предполагаше, че 
изпитанието ще бъде толкова сери-
озно. И то заради  необходимостта  
да се настроим от акапелно пеене 
на което сме свикнали , на изява с 
оркестър.”, разказва Николина Фили-
пова, председател на клуба. Какво се 
случва после? „ Пенка се стресира, 
Стоянка Динкова блокира, Димка 
се в паника видя, Митка и дума не 
каза, Донка кръвно вдигна и хапчето 
изпи, Генка нервно търчи душа да 
успокои, Донка като лист трепери, А 
Атанаска просто не може да говори… 
Това се случи, смешно е сега, когато 
всичко вече свърши и оценката ни е 
отлична. Но тогава наистина изжи-

вяхме истински стрес.” Продължава 
живописния си разказ Николина. 
Благодарение за здравия селски ха-
рактер, който не се плаши от нищо, 
бабите все пак се мобилизират и ре-
шени да се отсрамят намират начин 
да се успокоят. Усмихнати, щастливи 
от факта, че заедно се подкрепят и 
могат да покажат майсторството си 
в народното изкуство, те представят 
великолепно оригиналната версия 
на обичая „Еньова буля”, намират 
начин да изненадат водещата с 
еньовски букет от джинотски билки. 
Впечатляващо е представянето на се-
лото от кметския наместник Георги 
Димитров. Зрителите оценяват  и 
показаната автентична народна но-
сия от стралджанския край. Много 
приятно се оказва  включването  на 
децата  - четвъртокласника Стоян, 
5-годишната Виктория и  4-годиш-
ния Стоян.

Джинотци получават безброй 
поздравления за участието си в 
предаването, приятно са изненада-
ни от вълнението на хората, кои-
то споделят  тяхното старание за 
съхраняване на българското. „Това 
изпитание за нас е повод да бъдем 
още по-взискателни при всяко из-
лизане на сцената!, категорична е 
Николина Филипова. Тя споделя, че 
клубът  подготвя нови изненади за 
Празника на традициите, който орга-
низират всяка година. „Българският 
народен календар е неизчерпаем, 
фолклорните ни традиции са толкова 
богати…Ние сме тези, които трябва 
да ги показваме на младите, за да 
разберат, че наследеното от дедите 
дава самочувствие и то трябва да  се  
обича и да се пази!”
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Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, 
машинно пастиране
 продажба на пълна гама 

нови гуми
 при закупуване на 4бр. 

задължително  
    отстъпка, монтажа и ба-

ланса- безплатни
 авточасти за всички ви-

дове западни и японски авто-
мобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

Тя е прекрасна! Всяка среща с нея 
кара хората да се възхищават и да 
благодарят, че могат да се радват на 
красотата й. Красияна Василева е в 
своята най-хубава възраст – 18 г. Името 
й е познато в модната агенция „Визаж” 

Êðàñèÿíà êðàñè Ñòðàëäæà, Êðàñèÿíà êðàñè Ñòðàëäæà, 
Ùå êðàñè è ÂàðíàÙå êðàñè è Âàðíà

Ãåíåðàëñêà óíèôîðìà âëåçå â ìóçåÿ
Îùå äàðåíèÿ çà ìóçåÿ
Последните дарения  на музея В  Стралджа  направи кметския 

наместник на с. Богорово Митко Ангелов. Става дума за   няколко 
вадени престилки от с. Богорово. заедно със снимки  от събития 
през миналия век- жътва, бригадирски дни, снимка на първия 
председател на ТКЗС-то Стоил Тодоров както и свидетелство от 
завършена школа за кандидат-подофицери 54 Битолски полк, из-
дадено през далечната 1942 г.

Генералската униформа на ген. 
майор Киро Киров „влезе” в страл-
джанския музей. Тя е подарена лично 
от легендарния й собственик, който 
по-възрастните стралджанци помнят 
като достоен мъж с богата военна 
биография.
Êîé å Î.Ç.ãåí.ìàéîð, 
èíæ. Êèðî Êèðîâ?
Роден съм  на 3 декември 1932 г. в 

Стралджа с баща Коста Киров Атана-
сов и майка Петкана Николова Кирова.  
Първи внук  съм на дядовците ми Киро 
и Никола, които са тракийски бежанци 
от село Търново, Узункюприйска око-
лия. По време на Междусъюзническата 
война  1913г. те са  били мобилизирани 
на фронта, а бабите ми са  бягали с 
децата, като  майка ми е била на три 
години,  а баща ми - на една. Като такъв 
аз съм „бати” на всичките ми  първи 
братовчеди.

Детството и юношеството ми пре-
минаха в Стралджа. Като всички мои 
връстници и аз през зимата ходех на 
училище, а през лятото бяхме воловар-
чета и помагахме в селскостопанските 
работи. Аз съм бил воловарче на осем 
години.

От първи до девети клас учих в 
Стралджа, а  десети и единадесети клас 
– в Ямболската мъжка гимназия, която 
завърших през 1950 г. След завършва-
нето една година работих в Районният 
кооперативен съюз – Стралджа.

През 1951 г.подадох документи 

във Военното училище за щурмани и 
свързочници и бях приет за курсант. 
Завърших успешно училището на 
17.09.1953г. и ми беше присвоено пър-
во офицерско звание  лейтенант. Поже-
лах да служа в Ямбол и бях назначен за 
щурман на звено в  бомбандировъчния 
авиационен полк, в който служих две 
години. Със създаването на Варшав-
ския договор през 1955 г. беше решено 

в България да няма  бомбандировъчна 
авиация и щурманите бяхме изпратени   
на едногодишен курс за преквалифи-
кация за свързочници. След курса бях 
назначен в школата за подготовка на 
свързочници на ВВС  с.Телиш, където 
служих до 1960 г. като взводен и ротен 
командир. 

През 1960г. бях изпратен да уча в 
Свързочната академия на Съветската 

армия в Ленинград. През 1965г. завър-
ших Академията и получих званието 
„инженер” по радиовръзките и бях на-
значен в свързочния отдел на Щаба на 
Първа армия в София като инженер по 
експлоатацията и ремонта на свързочна-
та техника, на която длъжност работих 
до 1973г. Същата година бях удостоен 
да уча в Академията на Генералния щаб 
на Съветската армия в Москва, която 
завърших през 1975 г.

След завършването на Академията  
бях назначен отново в Щаба на Първа 
армия като началник на свързочния 
отдел на която длъжност работих до 
1977г. През същата година бях назна-
чен за началник щаб на свързочното  
управление на Генералния щаб на БНА.

През 1983г. правителството взе ре-
шение за изграждането на Комплексна 
автоматизирана система /КАС/ за уп-
равление на страната и въоръжените 
сили във военно време. Тази задача 
беше възложена на ГЩ на БНА. За 
изпълнение на същата в ГЩ беше 
създаден специален орган Апарат на 
главния конструктор на КАС. За главен 
конструктор на системата бях назначен 
аз. Под мое ръководство беше извър-
шено  проучването и проектирането 
на системата и започна изграждането 
на същата.

През 1986г. ми беше присвоено зва-
нието генерал-майор, а през 1987г. бях 
назначен за началник на свързочното 
управление на ГЩ , той и началник 

на свързочните войски на БНА, от 
която длъжност поради навършване 
на 60-годишна възраст през 1993г. бях 
пенсиониран. Така завърших дългата 
си  42-годишна служба в редовете на 
българската армия.

След пенсионирането ми започнах 
работа във фирма  „Електрон прогрес” 
София. Фирмата спечели конкурс за 
цифровизацията на опорната радио-
релейна система на БА, като задачата 
беше да се направи проучване, раз-
работване на задание за проектиране 
и проект на системата, доставка на 
техниката и монтиране на същата и 
запускане на системата в експлоатация. 
В изпълнението на тези задачи съм 
участвал най-активно. Системата беше 
изградена и приета от комисията на МО 
и пусната в експлоатация през 2007г. 
Аз си подадох оставката, освободиха 
ме и сега продължавам живота си като 
пенсионер.

През 1958г. сключих граждански 
брак с Пенка Станева от с. Телиш, Пле-
венско с която живеем и до сега. Имахме 
двама сина. Големият, Станимир, загина 
през 2012г. при зловещия взрив на Пе-
толъчката. От него имаме двама внука 
– Кирил, който завърши Техническия 
университет като машинен инженер и 
Станислав – студент трети курс в Нов 
български университет със специалност 
„телекомуникации”. Малкият ми син 
Красимир е професионален моряк и 
вече 30 години плува по океани и морета

където  едва 12-годишна, 
след успешен региона-
лен кастинг в Сливен,  е 
участник в 11-я конкурс  
на „Визаж моделс”. Още 
с дебюта си  на модния 

подиум  е забелязана от специалистите по женска 
красота и получава предложение да живее и работи 
в София. Прелестното малко момиче обаче избира 
да завърши основното си образование в родния 
град. Междувременно през 2012г. е участник в кон-
курса „Мис България” където от 1000 претенденти 
за титлата  достига до ниво на подбор 20. По това 
време вече е ученичка  в Гимназия по икономика 
– Ямбол, специалност „оперативно счетоводство”. 
Тази година, след успешно дипломиране с отличен 
5,82, Красияна кандидатства и е приета във ВИНС 
Варна, специалност „финанси”.

Интересът й към модата вече е твърдо изразен. 
Тя мечтае   да завърши икономическия институт, да 
продължи с магистратура „право”, като отделя дос-
татъчно внимание и за участие във фотосесии. „За 
мен това е хоби и удоволствие. Не съм човек, който 
приема модата само откъм лъскавата страна. Зная, 
че всеки успех в тази област означава много труд, 
много напрежение и умение да пребориш огромната 
конкуренция. Но ми харесва!” 

Красияна има перфектни мерки- 87-62-95. Висока 
е 177 см. Тя съвсем не е от т.н „бонбонени” красави-
ци,  има индивидуално излъчване, фина женственост, 
приятна увереност. Настойчива е в грижата за тялото 
си, непрекъснато обогатява познанията по култура 
на поведението. Знае, че е сексапилна, привлека-
телна и интересна и , за да поддържа това, става 

все  по-взискателна към себе 
си.  При общуването  прави 
впечатление на позитивен и 
очарователен събеседник, кой-
то откровено разказва за себе 
си, за успехите, намеренията, 
мечтите.Споделя, че вярва в 
приятелството, раздава се на 
хората, които са доказали че 
я уважават. За съжаление на 
силния пол, Красияна има 
приятел на когото вярва и го 
обича. 

Лятото е сезон, който пос-
вещава както на любимото 
море, така и на задължителни-
те фотосесии при фотографа 
Николай Димитров от Ямбол. 
Той е човекът който успява с 
помощта на обектива да по-
каже красотата на девойката. 
Според него момичето няма нужда от 
фотошоп.Тя е достатъчно красива, за да 

застава без притеснение  и без 
някаква допълнителна намеса пред 
светлините на прожекторите. „Кра-
сияна има данни на фотомодел, има 
и желание да работи в тази област, 

дисциплинирана е, знае какво иска и 
се старае да го постигне.”, твърди той.

Красияна със сигурност има с какво 
да зарадва почитателите на женската 
красота. Ако сега стралджанци имат 
щастието да й се радват, то есента тя ще 
впечатлява и варненци. Успех, Краси!


