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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

 ÀÂÒÎÌÈÂÊÀ  - качествено вътрешно и външно измиване на леки ав-
томобили и микробуси

ÑÅÐÂÈÇ- обслужване на ходова част, смяна и залепване на гуми, баланс, 
богата гама масла, филтри, антифризи, разнообразие от чисто нови 
летни и зимни гуми, чистачки и др.асортименти

ÁÅÍÇÈÍÎÑÒÀÍÖÈß –  горива на конкурентни цени
ÐÅÑÒÎÐÀÍÒ – разнообразно меню, лятна градина, обслужване  и с вау-

чери за храна
ÕÎÒÅË-  двойни и тройни стаи, един апартамент, оборудвани с хла-

дилник, климатик, собствен санитарен възел, сателитна телевизия с 
LED телевизори

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 16)   4. 6. 2015 ã. 

Äåí çà ïî÷èò, Äåí çà âñëóøâàíå Äåí çà ïî÷èò, Äåí çà âñëóøâàíå 
â äóìèòå íà Áîòåââ äóìèòå íà Áîòåâ
Със силни думи за Втори 

юни, за саможертвата, за 
подвига, за героизма , за 

любовта към родината започна сло-
вото си кметът на община Стралджа 
Митко Андонов пред паметниците на 
загиналите за свободата на България 
стралджанци.  „Всяка година на 2 юни 
извървяваме своя път към Ботев. За 
да се поклоним пред подвига,  да си 
припомним посланията  на горещия 
родолюбец, да открием истините за 
себе си  като народ, да преосмислим 
собствения си живот.” , подчерта той, 
за да продължи с тревожните мисли 
които диктува времето. „ Важно е  кой 
е научил Ботев на  себеотрицание, 
кой му е дал тази огнена страст за 
свобода, кой и как го е накарал да 
обича толкова горещо отечеството 
си. Още по-важно е защо днес ние 
някак трудно можем да се равним по 
титаничния Ботев, защо са непости-
жими за нас неговите идеали, защо 
не умеем да защитаваме идеите си, 
да обичаме така горещо родината си 
както го направи той? Защо изчезна 
някак неусетно българското изме-
рение за национално достойнство и 
чест, защо се поддаваме  на матери-
алното, а пренебрегваме духовното 
си развитие, защо мислим повече за 
себе си и много по-малко за родината, 
защо продължаваме да подценяваме 
талантливите, способните и да доказ-
ваме, че все още властва максимата 
„свестните у нас считат за луди”….
Въпроси, които могат да продължават 
до безкрайност. Ще си ги задаваме и 
то не само на Втори юни, а винаги 
когато там, някъде вляво в гърдите, 
проиграе тревожно сърцето. И ни 
напомни, че освен хора на земята, 
ние сме българи, наследници на герои 
като Ботев.”

Мълчаливото множество разбра 
посланията на г-н Андонов: по-
често да се вслушваме и оглеждаме 
в думите на Ботев, да се опитваме 
да прозрем това, което  ни говори 
той в стиховете и с подвига си и да 
бъдем българи, такива, които нашите 
следовници ще поискат да уважават!

Възпоменателното тържество до-
пълниха стиховете на децата от 
групата „Млад приятел на книгата” 
при библиотека – Стралджа. В знак 
на признателност пред паметниците  
на загиналите  бяха положени венци 
и цветя.
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Ïîãðåáàëíà àãåíöèÿ 
„Ðàé” 

Стралджа
организира всички дейности при едно погребение

Ние ще  помогнем да се справите!

ТЕЛ. 0884554761 ИЛИ 0889198988

ПРОМОЦИЯ
ÇÀ ÂÀÑ, ÀÁÎÍÀÒÈ ÍÀ ÒÅËÅÂÈÇÈß – 

ÑÒÐÀËÄÆÀ!
Телевизия „МЕГА НЕТ БЪЛГАРИЯ” – Страл-

джа съобщава на своите абонати, че предлага   
ИЗГОДНА  ПРОМОЦИЯ.

Всички  абонати, които  сключат договор за 2 години, 
ще  ползват НАМАЛЕНИЕ  на  месечната такса:
от  14 лв. на  9,80 лв. 
Възползвайте се от предложението!

Ñúâåòíèöèòå ïîäêðåïÿò

“Íåçàâèñèì æèâîò”
Община Стралджа да по-

даде проектно предложение  
по операция „Независим 
живот” по приоритетна ос 
2”Намаляване на бедността 
и насърчаване на социалното 
включване” на Оперативна 
програма”Развитие на човеш-
ките ресурси” 2014-2020 г. , а 
именно „Звена към ДСП в об-
щина Стралджа – 2”, решиха 
съветниците на своето майско 
заседание. Целта е подкрепа 
на дейността на създадените 
три звена по операция „По-
мощ в дома” за почасово 
предоставяне на услуга за со-
циално включване в домашна 
среда, поддържане на услуги 
за социално включване в 

общността или в домашна 
среда за срок не по-малко от 
6 месеца без прекъсване, след 
одобряване на окончателния 
доклад по проекта. 

Изпълнявайки социалната 
политика ръководството на 
общината  определя операци-
ята „Независим живот” като 
необходима за подобряване 
качеството на живот и дос-
тъпа до услуги за социал-
но включване, в отговор на 
комплексните  потребности, 
/ вкл. и здравни/, на хора с 
увреждания и хора над 65 г. 
в невъзможност за самооб-
служване, с цел преодоляване 
на последиците  от социал-
ното включване и бедността, 

както и преодоляване  на 
възможности за връщането 
на  реалния пазар на труда на 
лицата, които полагат грижи 

за близките си с увреждания.  
Тази операция допълва и над-
гражда операция „Помощ в 
дома” и „Артернативи”, както 

и други мерки, финансирани 
по ОП”Развитие на човеш-
ките ресурси”, чрез прилага-
не на нов широкоспектърен  
подход за децентрализирано  
предоставяне на общинско 
ниво  на почасови услуги  
на хора с увреждания  и 
възрастни хора, които имат 
затруднения в обслужването. 
Минималната стойност на 
помощта по операцията е 80 
000 лв., а максимума – 500 
000 лв. 

Дейностите, които ще по-
лучат подкрепа,  включват  
осигуряване достъп до ин-
тегрирани услуги, според 
специфичните потребности 
на човека в неравностойно 

положение, възоснова на ин-
дивидуална социална оценка 
чрез подкрепа за дейността  
на съществуващи и създадени 
нови звена , като минимална-
та продължителност на пре-
доставяне на услугата следва 
да бъде 18 месеца. Предвиж-
да се обучение на персонала 
за предоставяне на услугите, 
предоставяне на психологи-
ческа подкрепа, консултиране 
и супервизия на персонала, 
предоставящ социалните ус-
луги, мотивационна и/ или 
психологическа  или друг 
тип подкрепа, осигуряване 
на специализиран транспорт 
за хората с увреждания, при 
необходимост.

Îáó÷åíèå íà Ëè÷íè 
àñèñòåíòè
Група от 80 лични асистенти от Стралджа и общи-

ната участваха в поредното  обучение на дирекция 
„Социално подпомагане”. Като кандидати по проект 
„Нови възможности за грижа” от ОП ”Развитие на чо-
вешките ресурси” те са одобрени за лични асистенти. 
За обучението са насочени тези, които до момента не 
са преминали през такава подготовка, за да получат и 
възможност за назначение  при последващи програми. 
За необходимостта от такива социални проекти, за поли-
тиката на общината да осигурява грижа за колкото може 
повече нуждаещи се хора, говори в обръщението си към 
обучаваните Мария Толева, зам.-кмет на общината. Тя 
припомни, че  от първи юни със заповед на кмета Митко 
Андонови, след подписване на тристранен договор, в 
общината по проект „Нови възможности за грижа” ще 
работят 46 лични асистенти. Те ще обгрижват 46 потре-
бители  до края на февруари 2016 г.

Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси” проект 
„Подкрепа за достоен живот” под-
помага хора с увреждания  и са-
мотно живеещи. Ползвателите на 
тази услуга  подават комплект от 
документи до кмета на общината, 
същите се представят в Дирекция 
„СП”-Ямбол, въз основа на тях се 

изготвя социална оценка, която 
представят в общината. Кметът 
на общината сключва тристранен 
договор  с който се предоставят 
комплекс от услуги, насочени към 
социалната работа  и консултации 
на потребителите , свързани с 
потребностите им и с организация 
на свободното им време. Личните 

Ëè÷åí àñèñòåíò

Ïðåäñòàâÿìå âè ñîöèàëíèòå 
ñòðóêòóðè íà îáùèíàòà
асистенти се назначават от кмета  
на общината след направен подбор 
от комисия, назначена от него.

През 2014г. ползватели на 
услугата са 48 потребители с 41 
асистенти от Стралджа, Лозенец, 
Иречеково, Войника, Алексан-
дрово, Поляна, Джинот, Чарда, 
Атолово и Зимница.

Лич ен  а с и с т е н т  –  по 
НП”Асистенти за хора с увреж-
дания” – не се реализира, защото 
вече четири години общините 
нямат право да кандидатстват. 
Същата се реализира само от 
дирекция „Социално подпома-
гане”. В началото на годината 
тази услуга се предоставяше на 3 
потребители, а в края на годината 

потребителят е само един.
В общината функционират 14 

клуба  на пенсионера, като два от 
тях са в гр.Стралджа, а другите 
в селата Воденичане, Палаузово, 
Джинот, зимница, Лозенец, По-
ляна, Войника, Каменец, Чарда, 
Тамарино, Първенец. В тях са 
обхванати над 400 лица от тре-
тата възраст.  Активна дейност 
развиват клубовете  в Стралджа 
и селата Воденичане, Палаузово, 
Джинот, Зимница, Лозенец, По-
ляна, Войника, Каменец, Чарда. 
За тях през изминалата година са 
изразходени  49 757 лв. от които 
1 248 лв. за издръжка и 48 509 лв. 
капиталов разход – за създаване на 
база  за клуба в с.Каменец.

Ìàéñêî çàñåäàíèå íà ÎáÑ –Ñòðàëäæà

Îïåðàòèâíî, äåëîâî
Съветниците  от ОбС – 

Стралджа приеха отчет за 
изпълнение на бюджет 2014 с 
9 гласа "за", 5 - "против" и 2 
- "въздържал се". Документът 
бе определен от д-р Георги 
Атанасов, председател на ПК 
по бюджет и финанси, като до-
бре балансиран и резултатен 
, с адмирации към работата 
на общинска администрация, 
която е съумяла да запази 
всички дейности във всички 
сфери на общината. И с по-
желание доброто финансово 
изпълнение на най-важния 
финансов документ да се запа-
зи и през настоящата година. 

ОбС одобри и Годишния 
доклад за наблюдение на 
изпълнението на Общинския 
план за развитие 2014-2020 г. 
на община Стралджа за 2014г. 

15 от общо 17-те съветници 
гласуваха "за" даване съгласие 
натрупаните средства от отчи-
сленията по чл. 16 от Закона 
за управление на отпадъците 
и чл.30 от Наредба № 7 за 
реда и начина за изчисляване 
и определяне размера на обез-
печенията и отчисленията, 
изисквани при депониране на 
отпадъци, да се разходват от 
община Стралджа, чрез ней-
ния бюджет за осигуряване на 
собствен принос при финан-
сиране на проект за "Изграж-
дане на регионална система 
за управление на отпадъците, 
регион Ямбол - първа фаза", 
по договор за безвъзмездна 
финансова помощ, финан-
сиран от ОП"Околна среда 
2007-2013г." Гласувано беше 
още съгласие средствата за 

осигуряване на собствения 
принос по проект "Изграж-
дане на регионална система 
за управление на отпадъците, 
регион Ямбол - първа фаза" 
да са в размер на 331 954, 
13 лв.

Да се проведе публичен 
явен търг за продажба  в 
пакети на земеделски земи, 
частна общинска собстве-
ност, находящи се в земли-
щата на Зимница и Недялско 
решиха още съветниците. 
Малко повече от 15 дка лозя 
в зимничанското землище ще 
бъдат предложени на търг. 

В Недялско  на продажба 
подлежат  122 дка лозя и  27 
дка ниви. Според решението  
пазарната оценка на земедел-
ските земи , описани в първи 
пакет, е в размер на 13 506 лв, 
при втория пакет тя е  79 148 
лв. , трети пакет – 25 442 лв. 
и  четвърти пакет -  11 043 лв. 
като същите ще послужат за 
начална тръжна цена. 

Под наем чрез публичен 
търг за срок от 10 години 
да бъдат отдадени  язовири  
в землищата на Джинот и 
Тамарино, решиха с пълно 
единодушие  съветниците.

Íîâè êíèãè â áèáëèîòåêàòà
Библиотеката при читалище 

„Просвета-1892” разполага с нови 
книги. В доставката са заглавия 
като „Аферата Ван Гог” и „Хрони-
ките на Нарния”. Добро попълнение 
за любителите на интересните чети-
ва са и  „Ключът на страшния съд” 
от Джемс Ролинс, „Горящата стая” 
на Майкъл Конъли, „Сензацията” 
на Джули Гарод, както и „Нещата 
на които не ни учат в училище” 
на Емил Конрад. Вероятно ще се 
намерят читатели и на трилогията 
„Петдесет нюанса сиво”. В библио-
теката са готови да представят всяка 

от книгите заедно с препоръка защо да прочетем определен автор. 

Ñúîáùåíèå
Във връзка със заснетия ТВ филм за празниците в Стралджа:
Телевиция "Евроком" ще излъчи предаването на 6 юни от 

19,30ч. с повторение на другия ден - от 11,00 ч. Гледайте!



3 ÈÍÒÅÐÂÞ

Äîðà Éîðäàíîâà, êì.íàìåñòíèê íà ñ.Íåäÿëñêî:

Âèíàãè èìà êàêâî 
îùå äà ñå íàïðàâè!
Ако някой счита, че днес е лесно да си кмет или 

кметски наместник на едно селище, много се лъже. 
Това може да докаже с най-различни аргументи Дора 
Йорданова. За четирите години като км.наместник 
на Недялско  тя  счита, че всеотдайността трябва 
да се измерва в 24-часова работа, а  резултатите от 
постигнатото са само част от това към което се 
стремиш. И трябва да си неуморен, трябва да вярваш 
както в себе си , така и в хората от селото, трябва 
да болееш  и да се радваш , да оценяваш всяко пости-
жение ида непрекъснато да си поставяш нови цели.

-  Г -жо  Йордано -
ва, как оценявате из-
миналите  години като 
км.наместник на Недял-
ско?

-  Изминаха три години 
и седем месеца  от на-
значаването ми като км. 
наместник на с. Недялско. 
За мен това е голяма от-
говорност. До момента не 
съм престанала да живея с 
проблемите на селото и на 
хората в него. Правя всич-
ко възможно  да оправдая 
гласуваното ми доверие 
от  кмета на общината г-н 
Митко Андонов. И в съ-
щото време да давам дос-
татъчно доказателства на 
моите съселяни, че заедно 
с общинското ръководство 
мислим и работим еднакво 
загрижено за Недялско.

- Добра ли  е равно-
сметката от мандата? 

- Периодът 2011 – 2015 
година ще влезе в истори-
ята на селото като един от 
нелеките, но ще се опреде-
ля и като време на усилия 
за съхраняване на селото, 
за създаване на по-добри 
условия за живот на хора-
та. В какво се изразяват те?

- всяка година с моторна 
косачка косим тревните 
площи в най-важните мес-
та -  двора на църквата, на 
кметството и по улиците „ 
Слав Ж. Бонев” и „ Георги 
Димитров”, на гробището.

Липсата на програми 
се отразява зле за подър-
жането на селото в при-
ветлив вид. Необходими 
са ни млади, здрави хора, 
които да се справят с по-
ставените задачи. А такива 
все по-трудно се намират. 
Населението застарява. 
Хората имат нужда от гри-
жи. Трябва да благодаря 
на  г- н Андонов, който 
прояви разбиране към на-
шите проблеми и  направи 
всичко възможно за на-
значението на подходящи 
кадри. За запазване добрия 
вид в центъра на селото 
по няколко пъти в година-
та  третираме тревата по 
плочките и градинките с 
препарати. Това, разбира 
се, не е достатъчно. От 
такива грижи имат нужда 
всички улици на селото. 

- Какво още успяхте да 
свършите?

- В  началото на манда-
та  освежихме оградата на 
кметството и портала на 
гробищния парк. Боядиса-
на беше  бившата спирка и 
също така поставено табло 
за обяви. Преди това по 
прозорците на спирката се 
лепеше безразборно. Всяка 
пролет освежаваме бордю-
рите на центъра, стълбове-
те, варосваме дръвчетата.

Засаждаме  цветя, оф-
ормяме  градинките  на-
миращи  се  в  центъра на 
селото. Подрязваме  кло-
ните на липите, които бяха 

оплетени в проводниците 
на кметството. Постави-
хме четири броя кошчета 
за смет.

Във връзка с програмата 
за енергийна ефективност 
на общината, всяка година  
се ремонтира и  подменя 
уличното осветление. До 
момента са подновени 26 
лампи и поставени 7 нови 
осветителни тела.

Сметосъбирането и сме-
тоизвозването става на 
всяко 20 число. Селото 
разполага с 19 контейнера 
тип „ Бобър”. За съжале-
ние има недобросъвестни 
граждани, които изхвърлят 
в тях трева, оборска тор и 
гореща пепел. Това води 
до захабяване на контей-
нерите , прави  ги негодни 
за употреба. Провеждаме 
необходимата агитационна 
работа в това направление, 
но явно – не всички посла-
ния стигат до възрастните 
хора.

- Има ли деца и млади 
хора в селото?

-  В  с. Недялско имаме 
6 деца, които посещават 
детската градина в с. Пър-
венец и 15 ученика от 
първи до осми клас, от 
които трима посещават 
училището в с. Войника 
и 12 -  училището в гр. 
Стралджа. След училище 
децата посещават компю-
търната зала в читалището, 
където се забавляват и чер-
пят знания. Предоставена 
им е и тенис маса. Те рас-
тат в семейства, за които 
родното село  е свързано 
с история, с празници, с 
обичаи и традиции. Оби-
чат Недялско, чувстват се 
добре тук. Има свобода, 
има близост до природата, 
има атмосфера. Опитваме 
се да организираме такива 
празници, които да дават 
информация за богатото 
минало на Недялско, да 

формираме чувство на ро-
долюбие, патриотизъм.

-  Конкретизирайте 
грижата за възрастни-
те хора?

- Да, населението в на-
шето село , за съжаление, 
е застаряващо, както и 
повечето села от община-
та. Процесът се отнася за 
цялата страна. Усилията 
ни все повече са насочени 
към тази група хора. През 
2013 година с много ти-
чане и усилия, в „ Дом за 
стари хора” в с. Лозарево 
успяхме да  настаним 89- 
годишната Стояна Геор-
гиева Тенева. Условията в 
дома са отлични. Там тя се 

чувства добре и обгрижена 
от добри специалисти. Ако 
това не се беше случило 
жената просто нямаше бъ-
деще.

Жители от селото ни 
ползват топла храна от „ 
Домашен социален патро-
наж” с. Войника. Това също 
е едно голямо предимство. 
И хората го оценяват.

През тези три години 
и седем месеца от както 
работя като км.наместник 
, съм поела отговорност  и 
за снабдяване населението 
от с.  Недялско с дърва за 
огрев. Възрастните хора 
получават нужните коли-
чества и са спокойни за 
зимата.

- Известен е проблема 
с кражбите в селото. 
Намерихте ли решение? 

- Многократно този тре-
вожен въпрос е обсъждан с 
кмета на общината Митко 
Андонов, който приема 
много присърце тревогите 
ни. Провеждани са перио-
дични срещи с представи-
телите на РУ”Полиция”. 
Като възможност за  съз-
даване на спокойствие по 
програма  „Сигурност”  
бяха назначени двама ох-
ранители, които следяха 
за нередности в селото. 
Благодарение на тях хора-
та станаха малко по-спо-
койни. Случи се така, че 
точно тези хора  намериха  
в безпомощно състояние 
нашата съселянка Димка 
Железчева. Повикана бе 
„Спешна помощ” и жената 
беше  откарана в болни-
цата - Ямбол. Запазва се , 
обаче, проблемът с многото 
празни къщи в селото. Те 
са предпоставка за грабежи 
, трудно се наблюдават и 
контролират, собственици-
те им се явяват много рядко 
в селото.

- Случва ли се да из-

вършвате и несвойствени 
дейности?

- Това не е част от слу-
жебните задължения, но 
пък човек трябва да има 
морал. Моята житейска 
философия не ми позволя-
ва да отмина без внимание 
нито един човек. Старая се 
да помагам на на всички 
жители от селото, които 
отговарят на Закона за 
енергийно подпомагане,  за 
попълване и предаване на 
необходимите документи. 
Съдействам за закупуване 
на лекарства, за изпълне-
ние на ред други  човешки 
услуги. Така живеем ние 
тук на село. 

Що се отнася до  здра-

вето на жителите на с. 
Недялско, имаме осигурена 
ежеседмична  посещаемост  
от   д – р Станчев и д – р 
Костадинов. Услугите на 
д – р Костадинов търсят 
пациенти и от близките 
села: Правдино; Първенец; 
Богорово и Люлин.

-  Как  отбелязвате 
празниците в селото?

- Със сърце и с отноше-
ние към миналото.  Спаз-
ването на традициите  е 
закон.  Задължително  про-
веждаме  местни празници, 
кръгли годишнини и юби-
лейни срещи. Всеки един 
от празниците го отбеляз-
ваме подобаващо.

През 2013 година от-
белязахме 2 юни  - Ден 
на Ботев и на загиналите 
за свободата и независи-
мостта на България. Учас-
тие взеха танцов състав „ 
Въжички” - Стралджа и 
оркестър „ Преслав”- Ям-
бол. Имаше заря и нес-
тинарски танц. Толкова 
много хора в селото не е 
имало от години. Хората 
се чувстваха щастливи.  
Тази година повторихме 
празника. Превръщаме го 
в традиционен.  За доброто 
настроение се погрижиха  
танцов ансамбъл „ Златен 
клас” с. Зимница и детски 
танцов състав към ансам-
бъла.  Имаше заря и очак-
вания   нестинарски танц. 
Организацията на едно 
такова събитие никак не е 
лесна, но когато се видят 
усмивките и грейналите 
лица на хората, повярвайте 
ми, всичко това си струва!

- Чувствате ли се удо-
влетворена от свършено-
то през мандата?

- Зная много добре, че 
винаги има още какво да 
се направи. Но имайки 
предвид трудното време, 

финансовия недостиг, обез-
людяването, намалението 
на раждаемостта в селища 
като Недялско ,мога да 
твърдя, че постигнахме  не 
малко. Голяма значение за 
това има подкрепата , която 
получаваме от общината и 
лично от кмета Митко Ан-
донов.  В  края на мандата  
съм удовлетворена от това, 
че  асфалтирахме  улица 
„ Иван Вазов”. Това беше 
много важно за жителите 
на селото.

Също така , отново с 
конкретната помощ на г-н 
Андонов, е ремонтира-
на   падналата ограда на 
училището. Направена е и 
спирка за пътуващите, при-
ключва  частичен ремонт 

на покрива на кметството, 
който включва  подновя-
ване част от ламперията и 
керемидите. Като придо-
бивка се приема поставения 
парапет пред кметството, 
за да се улесни достъпът 
на възрастните хора хора. 
Одобрение  среща и ини-
циативата за  поставената 

мраморна  плоча  на 
паметника с изписаните 
имена на  загиналите пар-
тизани. 

 Част от моите задълже-
ния е административното 
обслужване в кметството.  
За 2014 година сме събрали 
4884 лева от местни данъци 
и такси. Постъпленията от  
административни услуги 
са  1310 лева. Моя цел и на 
общинското ръководство е 
непрекъснатото  подобря-
ване условията за работа 
и капацитета на админи-
страцията. В кметството 
разполагаме с компютърна 
конфигурация и копирно 
устройство, които се из-
ползват за доброто обслуж-
ване на населението. 

- Вашето обръщение 
към жителите на Не-
дялско?

- Вложих много старание 
в  изпълнение на задачите 
през отчетния период. Ви-
наги стремежът  ми е бил  
хората от с.  Недялско да 
бъдат част от моя и социал-
но – икономическия живот 
на Общината, да работя 
така щото живота на моите 
съселяни да е по-споко-
ен, по-добър, по-сигурен. 
Имам сили и увереност, че 
можем заедно още много.

Благодаря,  на г – н Ми-
тко Андонов за указаното 
ми доверие и за съдействи-
ето! Благодаря на жителите 
на Недялско за подкрепата 
и разбирането! Благодаря  
и на спонсорите, които при 
необходимост ми помагаха 
и продължават да го правят.           
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Âèñîêî îòëè÷èå çà 
Âàëåíòèíà  Ìàðèíîâà

Директорът на СОУ ”П. 
Яворов” Стралджа Валентина 
Маринова  е единствената от 
общината удостоена от МОН 
с почетното отличие „Неофит 
Рилски”. За постигнати висо-
ки резултати като директор 
на най-голямото общинско 
училище, за всеотдайността 
и грижите, за превръщането 
на СОУ ”П. Яворов” в едно от 
водещите училища в областта, 
за иновативните практики 
Валентина Маринова получи 
отличието  лично от зам.-
министъра Ваня Кастрева 
в тържествена обстановка  
заедно с други изявени учи-

тели и директори от страната. 
Предложението за наградата 
е направено от колектива на 
СОУ”П.Яворов” и потвърдено 
от РИО-Ямбол.

При откриване на търже-
ството министърът на обра-
зованието проф. Тодор Танев 
припомни, че „тази висока на-
града е учредена през 1996г.  и 
всички  носители  са вече едно 
голямо българско семейство от 
извисени хора“.

Получавайки отличието 
„Неофит Рилски” Валентина 
Маринова сподели, че приема 
отличието  не само като своя 
, а  като награда за целия ко-

лектив на училището. За нея 
това е чест и отговорност, това 
е стимул за още по-сериозна 
работа. В името на децата и 
за бъдещето на Стралджа и 
общината. 

Г-жа Маринова има вече 
20 години като директор на 
СОУ”П.Яворов”. Време през 
което успя да осъществи пъл-
но обновление на 30-класното 
училище, да въведе прогресив-
ни практики, да осъвремени  
базата, да наложи традиции, 
които възпитават и обогатяват. 
С пълно право тя влиза в кате-
горията на  директорите - нова-
тори, които умеят да мотивират 

своя колектив от педагози, да 
създават отношение на уваже-
ние към професията „учител”. 
„Разбира се, постигнатото не е 
достатъчно. В СОУ”П.Яворов” 
Стралджа има много върху 
което предстои да работим. 
Но аз съм уверена , че с про-
фесионалисти  като нашите 
учители можем да постигнем 
всичко. И училището ни да 
се налага като съвременно, 
което осигурява  европейско  
образование на децата, дава 
им знания и самочувствие във 
всяка конкурентна среда.”, 
сподели при пристигането си 
в Стралджа г-жа Маринова.

Ãîòîâè çà ó÷èëèùå
РОДИТЕЛСКО ОТЛИЧИЕ

Çà êîëåêòèâà íà ÖÄÃ”Çäðàâåö”

ÃÐÀÌÎÒÀ ÇÀ ÂÑÅÎÒÄÀÉÍÎÑÒ
Благодаря, учителко любима, за топлината и радост-

та, с която ме даряваш!
Благодаря, учителко любима,  за нежността, с която 

всеки ден ме галиш!
Благодаря , учителко любима, за търпението, с което 

ме обграждаш!
Благодаря, учителко любима, за стиховете, игрите и 

танците, на които ме учиш!
Специални благодарности към Женя Петрова, Пенка 

Атанасова и  Ваня Ганчева. За всеотдайността, за стре-
межа в сърцето, за лъчезарните усмивки и нежността,  
които ежедневно  подарявахте на нашия син Никола. И 
за това, че го научихте да върви уверено напред, да има 
своите мечти и да се бори за постигането им.  

Сем. Йорджеви, Стралджа

Повече от 30 деца от 
подготвителната  група 
при ЦДГ ”Здравец” казаха 
„сбогом” на детския дом. 

Те познават всички бук-
ви, могат да смятат, по-
сочват без грешка родния 
град, родината, столицата. 
Изреждат дните на седми-
цата, годишните време-
на, месеците. Разпознават 
домашните и питомните 
животни. Пеят песни, де-
кламират стихове, чудесни 
артисти са  и участват с 
огромно желание в драма-
тизации на приказки. Неве-
роятни са! И добре знаят, 
че са готови за постъпване 
в първи клас. Доказаха го с 
едно богато и красиво тър-
жество пред родителите, 
пред гостите, между които 
Мария Толева, зам. кмет и 
Веселина Шикова, учител-
ката от СОУ”П.Яворов”, 
която ще поеме групата в 
първи клас. 

Подготвителната група 
при ЦДГ ”Здравец” получи 
заслужени ръкопляскания 
за старанието, за уменията, 
за показаните знания. 

Получи и поздравлени-
ята от останалите групи в 
детската градина. 

Топло  и  вълнуващо 
беше словото на директора 
Живка Илиева, която бла-
годари на учителския екип, 

на децата и на родителите  
за поредния щастлив ви-
пуск, който тръгва уверено 
по  пътя на знанието. 

Всяко връчено Свиде-
телство за завършен етап 
на обучението в детската 
градина беше съпътствано 
с пожелания към децата, 
които отвръщаха с непод-
правена обич и цветя. „Не 
забравяйте родната дет-
ска градина и учителките, 
които ви дадоха първите и 
най-важни познания! Бъде-
те жизнерадостни, бъдете 
ученолюбиви!” пожела на 
малките и Мария Толе-
ва, зам.кмет на общината 
като преди това поднесе 
поздравления за празника 
от името на кмета Митко 
Андонов. 

Много мило прозвуча 
обръщението на г-жа Ши-
кова, която изрази своята 
гореща благодарност към 
екипа на детската градина 
подготвил толкова добре 
децата за училище. 

Празникът приключи с 
радост и с мъничко тъга. 
Децата затвориха първата 
страница от своето обу-
чение. 

И вече гледат уверено 
към следваща, където ги 
очакват сериозните знания, 
където се сбъдват мечтите. 
На добър път! 

Çà äåöàòà è áóêâèòå 
С мило тържество в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" 

Стралджа отбелязаха приключване учебната година на 
първолаците. С песни , стихове и танци, с пресъздаване 
на любими приказни герои малките показаха, че добре 

са усвоили уроците на учителите си Марияна Георгиева 
и Маргарита Маринова. Най-тържествен все пак беше 
моментът на връчване Свидетелствата за завършен пър-
ви клас и пожеланията от директора Дора Найденова 
добре да си починат през лятото, да се отдадат на игри 
и забавления, но да не забравят буквите. И непременно 
да четат приказки!

Ñ óâåðåíîñò â ïúðâè êëàñ
Децата от подготвителната група при детска градина 

"Синчец" Зимница , филиал на ЦДГ "М. Рубенова" 
Стралджа, си взеха сбогом с куклите и играчките. В 
очакване на първи клас малките показаха, че са готови 
за новото изпитание.Усвоили са всички необходими 
знания и спокойно ще прекрачат училищния праг. Кра-
сиви в своите празнични тоалети, умни , талантливи, 
възпитаниците на ДГ"Синчец" танцуваха, рецитираха, 
пяха, за да получат накрая поздравленията на учителите 
и възпитателите, на директора Денка Йорданова, която 
пожела на всеки от бъдещите първокласници много 
здраве и успехи.
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Защо Вашата об-
щина е известна 
с това, че е на 

ключово място?
- Ние сме на 300 км 

от София, на 300 км от 
Истанбул и на 300 км от 
Букурещ. От морето сме 
на 70 км. Освен така преди 
много години сме се оказа-
ли първи на пътя на наро-
дите, които са искали да ни 
завземат. През източната 
“Еркесия” минават главни 
пътища, които свързват 
двете столици Плиска и 
Преслав с Константинопол 
(дн. Цариград) през Ста-
ропланинските проходи 

и покрай морския бряг. 
Проходи освен при Дебелт, 
със сигурност е имало 
при днешните села Люлин 
и Тенево. При с. Люлин 
(родното място на Вълка-
на Стоянова бел. ред.) е 
изградено допълнително 
окопно съоръжение - т.н. 
“Циганска Еркесия”.

- Какъв е основният 
поминък на населението?

- Това е земеделието. 
Повечето площи са засяти 
с жито, слънчоглед и рапи-
ца. През първия ми мандат, 
в който можеше да се пра-
вят заменки, се възползвах 
и осигурих малко овощни 
градини и лозя. Но тогава, 
заради злоупотребите в 
други общини пострада-
хме и ние. Както знаем, 
едно е да се сдобиеш с 
голям парцел земя, а друго 
да имаш същата площ, но 
нивите да са разпръснати. 
Ние все пак създадохме 
няколко парцела от по 1000 
декара и там хората ходят 
да работят. Сега един от 
инвеститорите направи 
малък винпром, друг цех 
за замразени плодове.
В цялата община е раз-

вито и зеленчукопроиз-
водоството. Нашето поле 
е поливно. Там има още 
много какво да се напра-
ви. Но за да се справим 
с безработицата само с 
програмите за временна 
заетост. Е да, по тях сме 
наемали 500 души, но в 
момента държавата не е 
отделила средства за та-
кива програми. Има едни 
други за гледани на болни,  
но те няма как да донесат 
истински ефект.

- Каква е ситуацията 
със заетостта в общи-
ната?

- Високото ниво на без-
работица е друг голям 
проблем за нас.  Ромите 
съставят 40 % от населе-
нието в община Стралджа. 
В по-голямата си част те са 
необразовани. Имал съм 

възможността да споделя 
пред държавници на висо-
ки позиции, моето предло-
жение да се отделят повече 
средства за образование на 
тази малцинствена група.
Ето преди няколко дни 

направихме спортен праз-
ник между училищата. В 
едно такова мероприятие 
ромчетата имат възмож-
ността да се приобщят 
към българчетата. Трябва 
да има средства за още 
такива спортни, а и кул-
турни инициативи. Да има 
състезания между окръзи. 
Отива днес един отбор в 
друг район, домакинът го 

настанява в хотел, децата 
се цивилизоват. Иначе не 
ходят на училище и само 
се заблуждаваме, че пра-
вим нещо по въпроса с 
ромите. Това е проблем за 
цяла България! Трябва да 
намерим начин да накара-
ме родителите от малцин-
ствата да изпращат децата 
си на училище.
Аз имам друга идея, с 

която също съм занимавал 
държавните институции. 
Нека земеделските произ-
водители да бъдат задъл-
жени със закон на 1000 
декара земя да наемат на 
работа 5 души. Те ще бъдат 
на минималната заплата, 
която ще се осигурява от 
държавата. Така работата 
на земеделските произво-
дители ще бъде по-спорна, 
а много хора ще намерят 
начин да изкарват своя 
поминък. Според мен ако 
бъде приета тази мярка, до 
2-3 години земеделието ни 
ще разцъфне, а производ-
ството ще се увеличи.

-Как решихте да създа-
дете конкурса- надпяване 
„С песните на Вълкана 
Стоянова”?

- Още преди 20 години, 
когато бях секретар (зам. 
кмет бел. ред.) създадохме 
този конкурс. Едно време 
Вълкана Стоянова е заслу-
жила да бъде първата певи-
ца на ансамбъла на Филип 
Кутев, със своите тракий-
ски песни. Те са трудни, 
но хубави. Младите рядко 
ги пеят и затова решихме 
да ги предизвикаме като 
сформира конкурс. Про-
веждаме го през 2-3 годи-
ни, защото не е редно всяка 
година да се явяват едни 
и същи хора.  И така след 
2-3 години защото всяка 
година то не върви едни и 
същи хора да се явяват на 
тази надпревара. Преди 2 
седмици се проведе 9-тия 
конкурс.

- Имате и фондация, 
носеща името на вели-

ката ни народна певица.
- Да, аз предложих пре-

ди време и така общин-
ският съвет прие да се 
създаде фондация. За целта 
ангажирахме тукашни об-
щественици и такива от 
София.  Искахме по този 
начин да разширим и по-
пуляризираме народното 
творчество - да не забра-
вяме българското. Даже 
Жоро Краев беше тук и 
сподели една идея: "Защо 
не направим и ние като 
Иван Вазов една епопея 
на забравените". В пред-
ложението му има логика, 
защото тези песни, които 

са се пеели, като текстове 
няма от къде да дойдат. 
Смятам, че ще има полза 
от тази фондация.

- Атрактивна ли е 
Стралджа за туристи 
и защо?

- Да, разбира се и ние 
работим, за да превър-
нем общината в приятно 
и атрактивно място. По 
програмата за трансгра-
ничното сътрудничество 
изпълнихме три проекта, 
включително и един за 
фотоволтаични лампи съв-
местно с Турция. Поста-
вихме си за цел главните 
улици в Стралджа да бъдат 
осветени постоянно. В три 
села на общината основ-
ните пътища са поставени 
светодиодни лампи. Об-
новяването на уличното 
осветление бе на стойност 
650 000 евро. Също така 
ремонтирахме една хиж, 
заварена още от ТКЗС . 
Направихме я пункт за 
наблюдение на птиците и 
природата.
На територията на об-

щината разполагаме и с 
няколко крепости. Една от 
тях е Еркесията. Тя е била 
гранично укрепително съ-
оръжение. То е маркирало 
държавната граница между 
България и Византия, ус-
тановена с подписването 
на мирния договор между 
хан Омуртаг и император 
Лъв V Арменец през 815г.

-  Освен в Стралджа, с 
какво може да привлече-
те туристи и в селата?

- В Зимница се намира 
читалище „Възраждане“, 
къде се съхранява малка 
музейна сбирка с етног-
рафски материали. В се-
лото се издига православ-
ния храм „Св. Димитър“, 
построен през 1856 г. В 
землището на Зимница има 
археологически обекти от 
тракийската епоха.
Идеята ми е това да се 

разработи за в бъдеще и 
туристите, които от морето 

карат през Жеравна и Ко-
тел да преминават и през 
нашата община. Целите ми 
стигат надалеч и не крия, 
че искам да направя възел 
на автомагистралата. Това 
предложение го имаше в 
един проект, но отпадна. 
Все пак аз не съм загубил 
надежда и смятам да го 
реализирам.

- Какви предприятия 
имате на територията 
на общината?

- Разполагаме с мно-
го хубав завод за тръби 
и метални изделия. Той 
е на европейско ниво и 
продукцията му се изнася 
в цяла Европа – подцин-
коване, плюс правене на 
мантинели, на различни 
видове профили за сухо 
строителство и т.н.
Смятаме скоро да се 

възползваме и от минерал-
на вода. До сега никой не 
успя да извлече нещо от 
горещите извори. Също 
така сега съм оформил 
един проект по енергийна 
ефективност - той обхва-
ща 2-3 училища, 2 детски 
градини, читалищата, об-
щината, с които да иконо-
мисаме пари.

- Според Вас има ли 
надежда животът в 
малките населени мес-
та да се запази? 

- Потокът на емиграци-
ята към големите градове 
може да се прекъсне бав-
но ако се направят само 
няколко неща. Земедели-
ето трябва да се промени, 
за да бъде атрактивно за 
младите хора и те да зна-
ят, че могат да имат дохо-
ди от този вид дейност. 
Трябва да са на разполо-
жение пазари, които да се 
изкупуват произведените 
продукти. Едрите земе-
делски производители 
трябва да се нагърбят с 
отговорност, да търсят 
пазари, защото имат въз-
можност да се сдружават 
по икономически път. 

Държавата е длъжна да 
намери политиката за 
тази работа. В Стралджа 
се отглеждат повече зе-
ленчуци. След примерно 
3 години ако тук може 
да се засадят овошки. От 
там се прави една малка 
фабрика. Аз имам едни 
20 декара. Като наема 5 
ромчета на работа мога 
да бъда земеделски про-
изводител, но не фирма, 
защото законът не дава. 
Засявам тази площ и като 
се върнат децата ми имат 
какво да правят.

- Да разбирам, че сте 
оптимист за бъдещето 
на Стралджа?

- Със сигурност! Всеки 
иска да си дойде в двора, 
да си остави колата, да 
си налее Стралджанска 
ракия, да надроби хубава 
салата , да се наспи и су-
тринта да отиде в Ямбол, 
Сливен, Бургас - прекрас-
на работа! Ако например 
живее в някое от селата 
и не може да си намери 
квалифицирана работа, 
за нула време е в големия 
град. Като се върне обаче 
е мое задължение улицата 
да не му е кална, да има 
нормални пътища, кана-
лизация, газ...Миналата 
година направихме и нов 
пазар. Много е красив.

- Привличате ли ин-
тереса на инвеститори?

- Сега намерих един 
инвеститор за аптечен 
склад на площ 1000 м2 . 
На човека ще му трябват 
десетина шофьори. Те не 
само трябва да управляват 
бусовете, но и да качват 
стоката, да я представят 
пред търговците. Преди 
време „Лукойл“ откри 2 
бензиностанции. В тях 
работят 40 души, 25 са 
от общината. Има някои и 
от Ямбол, защото при нас 
няма толкова много хора, 
които отговарят на изис-
кванията на тази фирма. 
Аз съм оптимист, че ще 

дойдат още инвеститори 
в община Стралджа.

- За какво не Ви дос-
тигна времето и кои са 
належащите проблеми 
пред Стралджа?

-  Най -важното  за 
Стралджа и изобщо за 
общината все пак е улич-
ната мрежа. Опитвам се 
да направя така, че хо-
рата в пътната мрежа на 
всички 21 населени места 
в общината да има поне 
чакъл. Преди 40 години 
е полаган последния ас-
фалт при тях. Миналата 
година успяхме да на-
правим хубави пътища 
до по-големите села със 
средства от Публичната 
инвестиционна програ-
ма „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите“.  
Освен това три жилищ-
ни блока в Стралджа ще 
могат да се възползват от 
безвъзмездното държавно 
саниране. Другият важен 
проблем, който трябва да 
се реши е канализацията 
на града. Ще ни коства 
много средства. Тъй като 
ние сме в много равнинен 
район, високите подводни 
почвени води създават 
проблеми. За целта пред-
приех една стъпка да се 
изгради напорна канали-
зация, но там се борбата 
бе голяма, защото нямаше 
нормативи. Отидох до  
Германия и Чехия, за да 
видя как работят техните 
системи. Подготвихме 
проекти но в плановия 
период не можа това да 
се случи. Да ви кажа 
често, аз донякъде не 
съжалявам обаче за това, 
защото виждате за какви 
финансови корекции ста-
ва въпрос напоследък...

- Ще се кандидатира-
те ли на изборите през 
есента?

- Скоро ще стане ясно 
дали ме искат за канди-
дат моите съпартийци и 
тогава ще реша.
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Предлага ков-
чези на цената на 

общината.
Доставката в 

рамките на града 
е безплатна. Цена 
за брой  плюс 
кръст  - 67 лв.

Äà íå çàáðàâÿìå 
Ïåíüî Ïåíåâ!

Тематична изложба по-по-
вод 85- години от рождението 
на поета на Димитровград 
Пеньо Пенев подредиха деца-
та от клуб "Млад приятел на 
книгата" в библиотека при НЧ 
"Просвета- 1892"гр.Стралджа.

Пеньо Пенев е роден на 
7май 1930 година в балкан-
ското селце Добромирка, Се-
влиевско, в многочленното 
семейство на Дора и Пеньо Пе-
неви. Преживява обременено 
детство в не особено щастлива 
семейна среда, за което свиде-
телстват някой от писмата на 
поета от 1954г. Това детство 
вероятно е сред причините 
за постоянната меланхолия, 
опитите за самоубийство, ле-
чението в психиатрията, а 
може би затова и в последните 
мигове преди смъртта си той 
пише до своя приятел Митко 
Иванов: "Моля! Погребете ме 
навсякъде,но не там, където 
съм роден! Заклевам ви!!!...."

На 27 април 1959 година 
след погълната смъртоносна 
доза веронал той написва 
своите предсмъртни редове, 
между които и тези до неговия 
приятел Митко Иванов:

"Митко!
Приятелю стари и насъщ-

ни!
Омръзна ми да бъда бездо-

мен, безработен, необичан..."
..........И заспива завинаги.
Пеньо Пенев е творец на 

съзиданието и участва в об-
ществения живот чрез поезия-
та си. Той има идеали и мечти 
и те го стимулират да твори, да 
създава.  Обществото, хората 

го възприемат и оценят въз 
основа сътвореното с възторг 
и патос, а други след време, 
при коренно различни усло-
вия се опитват да го нагодят 
според своите конюнктурни 
разбирания.

Такъв е случаят с Пеньо 
Пенев. Той е поет на съзида-
нието, на строителството, кое-
то беше социалистическо. Той 
наложи строителната тематика 
в поезията и беше най-талант-
ливият й представител. Затова 
стана тогава много актуален 

„глас и съвест на епохата”, 
както сам се определи. Той  
зовеше  поколението:

 „Не мечтая безсмъртие
 И пътища леки,
А ватенка топла за зимния 

ден.
Нека навеки остане
построеното тука от мен.”
Поемата “Дни на проверка” 

е връх не само в творчеството 
на поета Пеньо Пенев, но и в 
поезията ни. Тя е безпощадна 
оценка за епохата и нашето 
поколение. Те не могат да се 

променят. Това беше сурова и 
героична действителност и Пе-
ньо я отрази правилно и пълно. 
Отрази и мечтите на цяло едно  
поколение. С нея стана водещ 
поет на героичното си време. 

Тя е равносметка и за творче-
ския му път. От нея могат да 
се поучат и стари, и млади, и 
различно мислещи люде. 

Пеньо беше и си остава 
поет на едно  героично време, 

поет на съзиданието, на социа-
листическото строителство. 
Той е поет - новатор, който на-
ложи строителната тематика и 
строителите, съзидателите на 
новия строй в поезията. 

Èçäàâàò êíèãà íà Íèêîëàé Ïåòåâ â Ðóñèÿ  

Бившият председател на Съ-
юза на българските журналисти е 
единственият чужденец, носител 
на наградата „Михаил Ломоно-
сов“ за заслуги, връчена лично 
от Владимир Путин

Международното съобщество 
на руските писатели (МСРП), 
Московската писателска органи-
зация, българското посолство в 
Русия и издателство „У Никит-
скийх ворот“ подготвиха вечер 
в памет на  бившия председател 
на Съюза на българските писа-
тели Николай Петев в Москва. 
Николай Петев бе заместник 
председател на МСРП до смъртта 
си на 15 октомври 2013 година. В 
рамките на паметната вечер беше 
представена и новата книга на 

Петев на руски език „Твоето име 
е надежда“. Събитието състоя на 
27 май в Москва. 

Николай  Петев  завършва 
„Журналистика“ в Софийския 
университет, а през 1975 г. за-
вършва военна журналистика в 
Лвов, СССР. Работи като главен 
редактор на сп. „Родна реч“ от 
1982 г. до 1985 г. От 1985 г. до 
1991 г. е директор на издателство 
„Народна младеж“. От 1991 г. до 
1996 г. е собственик и директор 
на частните издателства „Пе-
текс“ и „Петекстон“. От 1996 г. 
до 2003 г. е генерален директор 
на издателска къща „Христо Бо-
тев“. От 2005 г. до смъртта си е 
председател на Агенция „София 
прес“. Действителен член на 

Академията за руска словесност 
(на руски: Академия российской 
словесности) в Москва.

Председател на Съюза на 
българските писатели в течение 
на три мандата (2003-2013). 
Избран за народен представител 
в 42-ото Народно събрание от 
листата на БСП в Ямбол като 
депутат от гражданската квота. 
Зам.-председател на Комисията 
по културата и медиите. Негови 
книги са преведени в Русия, 
Италия, Сърбия, Македония, 
Украйна, Азербайджан, Полша. 
Първата му книга е сборникът с 
литературно-критически статии 

„Тук във времето“, е отличена 
с наградата „Южна пролет“ за 
най-добър дебют в областта 
на литературната критика през 
1983 г. Носител е на ордените 
„70 години Съюз на съветските 
писатели“ от Международното 
съобщество на писателските 
съюзи (седалище в Москва) 
(2006) и „Михаил Ломоносов“ за 
заслуги и за голям личен принос 
в укрепването на приятелството 
и културното сътрудничество 
между Русия и България (2006). 
Петев е първият чужденец, удос-
тоен с „Михаил Ломоносов“ и 
общо 268-ият лауреат. Орденът 

му е връчен лично от прези-
дентът на Руската Федерация 
Владимир Путин. Отличен е и с 
Националната Ботевска награда 
(2006), руската награда „Импер-
ска култура“ (2007) за книгата 
си „Фарът, пазачът и вятърът“, 
издадена на руски език през 2006 
г. сръбската награда „Арка“ на 
едноименното издателство за 
най-добра чуждестранна книга за 
2007 г. и с македонската литера-
турна награда „Книжен Дедал“. 
Призът „Имперска култура“, 
учреден от Съюза на писателите 
на Русия, списание „Новая книга 
России“ и ИИПК „Ихтиос“, му е 

връчен за „вярност към единство-
то на славянските народи“ (2007, 
в категория „Славянско брат-
ство“, наред с Воислав Шешел). 
Носител на „Бронзов Витяз“ на 
Славянския литературен форум 
„Златен Витяз“ (Москва, 2009).

На 8 юни 2011 г. е издаден 
указ за награждаването му с 
орден „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ II степен за големите му 
заслуги в областта на културата 
и изкуството, отличие, което той 
не доживява да получи, поради 
многото външно политически ан-
гажименти на президента Росен 
Плевнелиев. По време на пре-
дизборната кампания за Народно 
събрание през 2013 г. Петев е 
удостоен с наградата за развитие 
на българо-руските отношения 
на движение „Русофили“ - орден 
„Самарско знаме“.

Николай Петев беше избран 
за депутат  от Ямболския  МИР, 
обичаше Стралджа и страл-
джанци и искаше да работи за 
добрите промени в този край.



7 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Кметството в Недялско  орга-
низира тържество с посвещение 
на 2 юни. С поклон пред пад-
налите за свободата български 
герои, с възстановяване на па-
метника на загиналите антифа-
шисти от селото, с тържествено 
слово на кметския наместник 
Дора Йорданова, в което подви-

 Празникът в Недялско подпомогнаха щедри дари-
тели, благодарности за:
Митко Андонов, кмет на община Стралджа
Панда инвест ООД
Агропоа Недялско
Генади Радев
Ангел Ангелов
Иванка и Васил Таневи

Áëàãîäàðèì, äàðèòåëè!

Íåäÿëñêî îòáåëÿçà 2 þíè

Ìèíàëîòî, êîåòî íå áèâà äà çàáðàâÿìå

партизани, емигранти, полити-
чески затворници. „Паметта на 
селото е жива,признателността 
е вечна.” добави той заедно 
с пожеланието „да помним и 
пазим корена си, да обичаме 
родното си място и никога да не 
забравяме, че в жилите ни тече 
кръвта на Аспарух и Ботев, на 

гът на Ботев  и всички български 
поборници беше посочен като 
героично събитие, което не бива 
да се изтрива от съзнанието ни. 

„Празникът в Недялско е 
повод за обръщане към героич-
ното минало на селото, поклон 
към всички онези дали живота 
си за свободата на България.” 
,подчерта в поздравителното 
слово от името на кмета Митко 
Андонов , зам.кметът Иван Ива-
нов. Той припомни, че Недялско 
е борческото село дало близо 
40 жертви през Балканските 
войни и Първата световна, 12 
загинали антифашисти, десетки 

Левски и Вапцаров”.
Присъстващите на търже-

ството местни  жители и мно-
жество гости посрещнаха с ръ-
копляскания богатата програма 
с песни и танци на фолклорен 
ансамбъл „Златен клас” заедно 
с детската формация. Деца и 
възрастни се радваха на послед-
валите фойерверки. Особено ин-
тересно за всички беше да видят 
представения нестинарски танц, 
който предизвика възхищение и 
благоговение пред онова древно 
българско минало  което праща 
своите послания, дава своите 
уроци.      

Êàê ñå ðàæäàò çâåçäèòå

Във връзка с Първи юни, 
Празникът на детето, Община 
Стралджа и ОФК ”Стралджа” 
организираха един вълнуващ 

турнир по футбол за най-мал-
ките – децата от ЦДГ ”Мати 
Рубенова” и ЦДГ ”Здравец”. 
Екипирани, въодушевени мал-

ките спортисти  не само показаха завиден 
спортен дух, но и зарадваха феновете си 
с резултатна среща. Преди началото с 
насърчителни думи към всички се обърна 
Мария Толева, зам.-кмет на общината. 
Тя поздрави участниците в турнира от 
името на кмета Митко Андонов и изрази 
увереността, че на стадиона в Стралджа 
може да се роди бъдещия Стоичков или 
Бербатов. Като потвърждение на нейните 
думи много скоро  невероятния Васко 
Шидерски вкара 7 гола, като 6 от тях 
само в рамките на 10 минути! Заслужени 
овации и пожелания да стане бъдещия 
голям футболист на Стралджа!

Като възнаграждение за участието 
в турнира, за усилията , за показаните 
спортни качества общината осигури 
почерпка на отборите.

Вълшебно търже-
ство с много песни , 
танци, стихотворения. 
С много  радост за 
децата  и вълнение за 
родителите, с гордост 
за учители и възпи-
татели. Така премина 
тържеството за из-
пращане на децата от 
подготвителната група 
при ЦДГ”Мати Рубе-
нова” Стралджа. Учи-
телите се бяха погри-
жили да има безброй 
изненади, прекрасни 
тоалети и доказател-
ство за таланти сред 
малките. У никой не 
остана съмнение, че 
поредния випуск на 
градината е максимал-
но добре подготвен за 
бъдещия първи клас. 
Децата се забавляваха  
с отговорите на все-
ки въпрос, разказваха  
за родния град и за 
България, за приро-
дата. Всяка буква от 
азбуката беше повод 
да  кажат поредното 
научено стихотворе-
ние, да изпеят любима 
песен. И  цифрите не 

Äîâèæäàíå, äåòñêà ãðàäèíà!

са нещо непознато за тях! Е, 
как няма да са спокойни за 
есента когато ще прекрачат за 
първи път училищния праг! 
Получили ръкопляскания от 
родителите и насърчения от 
учителите малчуганите приеха 
първото си Свидетелство за 
завършено обучение в детската 
градина. Директорът Денка 
Йорданова мило приветства 

своите възпитаници, подари им 
книжки и изрази увереността 
си, че никога няма да забравят  
този детски рай.

Празникът завърши с очак-
ваната празнична торта, с цветя 
за учители и възпитатели, с 
подаръци и истинска веселба. 
До  на есен когато с песен ще 
тръгнат към своя първи клас. 
На добър час!

Äî íîâè ñðåùè
С майско настроение и много спомени в Стралджа се събра 

поредния набор, за да отпразнува един щастлив житейски пери-
од. Родените през 1972 г.  са един щастлив випуск на СОУ "П. 
Яворов", който който през 1990 г. завърши успешно средното си 
образование ,  доста голяма част продължи във ВУЗ образова-
ние, всички достигнаха висока квалификация и се реализираха 
с полезно трудово участие за благото на страната. Да, има хора, 
които намериха попрището си зад границата,, но има и много , 
които пожелаха да останат у нас, да се доказват и да дадат своя 
принос за нова България. Стралджа за всеки един от випуск 1990 
означава твърде много. С пожелание за нови срещи на родна земя!

Aðõèâèòå ãîâîðÿò
Народната певица Вълкана Стоянова пред родната си къща 

в с.Люлин, община Стралджа. От ляво надясно: баща й Стоян, 
немски работници от оловно-цинковата мина край селото, майка 
й Дена и брат й Стоян. 1934 г.

Голмайсторът Васко
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 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, машин-
но пастиране
 продажба на пълна гама нови 

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

- Ãóìè, àêóìóëàòîðè è ÀÃÓ 
– с 0% лихва, на изплащане
-При плащане в брой:  
за 4 гуми – 20% отстъпка
За 2 гуми  – 15 % отстъпка

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service
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0890101017  ИЛИ 0988363702 
продава изгодно апарта-

менти в Бургас,  Слънчев 
бряг, Свети Влас, Пампоро-
во, Банско. 

Цени от 9 450 евро
/Изгодни наеми/. 

Öÿëàòà íè îáè÷ å çà âàñ, äåöà!Öÿëàòà íè îáè÷ å çà âàñ, äåöà!
1 þíè â Ñòðàëäæà

По  Първоюнски 
слънчево, усмихнато, 
весело започна денят 
в Стралджа. И с на-
строение за всяко дете. 
По традиция община 
Стралджа подари на 
малките от детските гра-
дини представление на 
Куклен театър – Ямбол.

 „Ние, възрастните, 
се опитваме да подарим 
на вас, мили деца, цяла-
та си обич! Всичко което 
правим за вас  е свърза-
но с това да имате едно 
добро бъдеще. Когато 
ви виждаме усмихна-
ти и щастливи ние се 
чувстваме двойно по-ра-

достни. Когато следим 
растежа, успехите ви, 
реализирането на меч-
тите ви, ние изживяваме 
онази трепкаща енергия 
на възход, на зареждане 
и дните ни стават по-
красиви, по-спокойни, 
по-сигурни. Защото ви 
има вас!” каза в поз-
дравлението си за Първи 
юни към децата Мария  
Толева, зам.-кмет на 
общината. От името на 
кмета Митко Андонов 
тя поднесе най-сърдеч-
ни пожелания  за здраве, 
за щастливо детство, за 
весело лято на всяко 
дете.

Ðîæäåíèöè
Всеки празник е желан и красив! Всяка подготовка – наситена с вълнение и очаквания. Когато в семейството 

празнува детето тогава  и радостта е най-голяма. Емоциите се пренасят и в детската градина където деца и учители 
превръщат в незабравим рождения ден на детето.

Честито на малките принцеси Елена Георгиева, Светлана Вълчева, Виктория Калева, Велиян Иванов  ! 

Ñãîäåíè!
Честито на чаровната двойка влюбени Женя Петрова и Григор 

Петров! Много любов и щастие в дните! Обичайте се, вярвайте 
си, бъдете заедно в трудни и в щастливи дни!

От там ната-
тък  в залата се 
възцари тишина 
и  очакване  за 
приятни минути 
с кукленото  шоу 
на артистите от 
Ямбол. С начало-
то на представле-
нието започнаха 
и ръкопляскани-
ята, забавление-
то ,  усмивките . 
И така до края 
когато всяко дете 
можеше да раз-
казва за своите 
герои от приказ-
ката „Котаракът 
с /в/ чизми”.


