
 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!

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

НОВО!     НОВО!     НОВО!
ÏÀÂÈËÜÎÍ ÏÀÂÂÂÈËÜÎÎÍ 
„×ÀÉÊÀ” „×ÀÀÀÉÊÊÊÀ”” 

– СТРАЛДЖА

ÏÐÅÄËÀÃÀ:
всеки ден, вкл. и събота

Çàêóñêèòå, êîèòî îáè÷àòå!

 вкусни
 здравословни
 качествени

По народни рецепти,
с европейско майсторство!
Изпълнява поръчки на клиента 
за всякакъв вид тестени изделия

ЗА КОНТАКТИ: ТЕЛ.: 0886909070

Äîáðèÿò èçáîð!Äîáðèÿò èçáîð!

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 7)   11. 3. 2014 ã. email: s_vesti@abv.bg

ÌÀÐ - ÂÀË - ÍÀÒ Æåëÿçêà 
Ãåîðãèåâà ÅÎÎÄ

/магазина на Жужа/

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

ÖÂÅÒß Â ÑÀÊÑÈÈ
Поръчките: за 1 час, може и 

доставка по домовете.
За по-големи поръчки 
- сериозни отстъпки!

ТЕЛ.: 0887 641 255

От пресслужбата на елек-
троразпределителното дру-
жество съобщиха, че са 

постъпили над 10 сигнала за мними 
обаждания от "служители на дру-
жеството"

Със свое писмо ЕВН, Клиентски 
център-Ямбол, информира общината, 

че от 28.02.2014 г. постъпват обаж-
дания от клиенти от град Стралджа, 
които съобщават, че неизвестни лица, 
представящи се за служители на ЕВН 
им се обаждат по телефона и ги ин-
формират, че имат неплатени сметки. 
Мнимите служители ги приканват 
да позвънят на тел. 090063905, за да 

ëúæàò è çà òîêà!
могат да си заплатят задълженията и 
ги заплашват, че в противен случай 
ще им прекъснат електрозахранването. 
Измамата се състои в това, че телефо-
нът е импулсен и калкулира високи 
телефонни сметки на абонатите. По 
информация на ЕВН става дума за 
обаждания само на домашни телефони.

От ЕВН заявяват, че подобни обаж-
дания са чиста измама. Посоченият 
телефон, започващ с 0900...  по никакъв 
начин не е свързан с ЕВН. Телефонните 
номера на електроразпределителното 
дружество от денонощният център 
започват с 0700, те са официално 
обявени и не са променяни от 
години. 

ЕВН приканва всички свои 
клиенти при подобни обаждания 
или съмнения в легитимността 
на обаждащия се да звънят не-
пременно на 0700 1 7777 или да 
сигнализират на МВР.
Номера на денонощния телефо-

нен център на EVN България:
0700 1 0007 – телефон при липса 

на захранване
0700 1 7777 – телефон за обща 

информация и справки
0700 1 0207 – телефон за автома-

тична проверка на сметка

Ñïîðàçóìåíèå çà 
îáùåñòâåí ðåä è ñèãóðíîñò
Основните насоки на взаимодействието между община и полиция  

са свързани с противодействие на битовата престъпност и опазва-
не на публичното имущество, превенция на престъпността сред 
уязвими групи – деца и младежи, възрастни и самотно живеещи, 
малцинствени групи, жертви на престъпления, бездомници и др. 
Свое предимствено място има и въпросът по превенция  и проти-
водействие по опазване на селскостопанското имущество, един от 
особено тревожните проблеми на общината.

Конкретните дейности,  свързани с изпълнение на основните 
насоки в Споразумението, са  изготвяне на анализи на извършените 
престъпления и набелязване мерки за въвеждане разумни грани-
ци на извършваните престъпления, засилване на полицейското 
присъствие в тъмната част на денонощието както в града така и 
по селата,  въвеждане на видеонаблюдение в общинския център.

Подробности по Споразумението на стр. 3



Ï Î Ê À Í À
Управителният съвет на Първа частна земеделска кооперация 

гр.Стралджа  свиква 
ÎÁÙÎ  ÑÚÁÐÀÍÈÅ

На член-кооператорите на 29 март 2014 г. от 9,00 ч. в заседателната зала 
на кооперацията в гр.Стралджа при следния

ÄÍÅÂÅÍ  ÐÅÄ:
1. Отчет на Управителния съвет за производствено-финансовата дейност 

на кооперацията за календарната 2013г.
2. Приемане на счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите за 

2013г.
3. Отчет на КС
4. Текущи

От Управителния съвет

211 март 2014 г.

Òàêñà ñìåò äà ñå çàïëàùà 
ñ íàéëîíîâè òîðáè÷êè?
Такса смет да се заплаща чрез закупуването на найлонови 

торбички. Това е една от идеите за промяна при изчисляването 
на налога от 2015 г. Това е може би най-идеалната формула за оп-
ределяне на такса смет, коментира министърът на околната среда 
Искра Михайлова. Идеята е всяко домакинство да купува толкова 
торбички, колкото отпадъци генерира, което е най-справедливо, 
каза Михайлова и посочи, че тази практика се прилага по света. От 
2015 г. такса смет няма да се определя според данъчната оценка на 
жилищата, припомни Михайлова и посочи, че МОСВ ще работи 
усилено за разработване на справедливи формули за определяне 
на такса смет съвместно с Националното сдружение на общините. 
Според експерти обаче тази формула е справедлива, но може да 
бъде лесно саботирана от хора, които изхвърлят сметта нелегално.

Ние стимулираме общините да намаляват обема на депонира-
ните отпадъци, каза министър Михайлова и напомни, че пътят към 
това е разделното събиране на отпадъците. Най-късно от 2016 г. 
домакинствата ще започнат да събират разделно и биоотпадъците, 
включително и хранителните. За целта до средата на 2015 г. у нас 
трябва да влязат в действие 18 големи инсталации за компостиране 
на биоотпадъци, заяви Михайлова. Хранителните отпадъци ще 
се събират в специални компостируеми торбички, в проветряеми 
пластмасови кошници. Те ще бъдат извозвани от два до седем пъти 
седмично. Целта е свиването на обема на депонираните отпадъци, 
а оттам и поетапното намаляване на такса смет, каза Михайлова.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Ï Î Ê À Í À
Управителният съвет на ППК ”Начало 93” гр. Стралджа  свиква

Î Á Ù Î   Ñ Ú Á Ð À Í È Å
 На членовете на кооперацията на 15.03.2014г./събота/ от 9,00 ч. в Клуба 

на пенсионера гр. Стралджа при следния 
ÄÍÅÂÅÍ   ÐÅÄ:

1.Отчет на УС за производствено- стопанската дейност на кооперацията за 
календарната 2013 г. – докл. Председателят на кооперацията Николай Николов

2. Приемане на счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите и 
доклада на независимия одитор за 2013г. – докл. Председателят на коопера-
цията Николай Николов

3. Отчет на Контролния съвет на кооперацията – докл. Председателят на 
КС Стефан Мозаков

4. Вземане на решение за изплащане на дивиденти – докл. Председателят 
на кооперацията Николай Николов

5. Текущи

От Управителния съвет

Ñúáèðàíåòî íà äàíúöè 
è òàêñèè òàêñè å â õîä å â õîä

В Община Стралджа, Дирекция 
„Местни данъци и такси”, от 10 

февруари започна събирането на 
местните данъци и такси. Първата 

вноска за данък недвижими имоти,  
такса за битови отпадъци и данък 
върху превозните средства се дължи 
от 01 март до 30 юни, а втората- от 
01 юли до 30 октомври. Платилите 
целия налог за годината в срок до 30 
април ще ползват  отстъпка от 5 %.

Всички собственици на недви-
жими имоти и на превозни средства 
ще получат съобщения за дължимия 
данък и такса за битови отпадъци за 
задълженията си както за 2014 година, 
така и за неплатени задължения от 
минали години и начислени лихви и за  
глоби по наказателни постановления. 
Със съобщението всеки собственик 

ще получи своя клиентски идентифи-
кационен номер /КИН/, с помощта на 
който в най-скоро време ще може да 
проверява задълженията си по Закона 
за местните данъци и такси през офи-
циалния сайт на община Стралджа.

От 01.01.2014 г. влезе в сила из-
менение на Закона за местни данъци 
и такси, отнасящо се до ползване на 
облекчението за данък върху пре-
возните средства. В тази връзка 
собствениците на леки автомобили, 
съответстващи на екологична кате-
гория „Евро 3”, „Евро 4”,  „Евро 5” 
и „Евро 6” и на товарни автомобили, 
съответстващи на екологична кате-

гория „Евро 3”, „Евро 4”,  „Евро 5”, 
„Евро 6” или „ЕЕV”,  желаещи да 
ползват облекчението за съответствие 
на екологична категория, следва да 
декларират това обстоятелство пред 
Община Стралджа Дирекция „Местни 
данъци и такси”. 

Напомняме на лицата, дължащи 
патентен данък, че оставащите сро-
кове за плащане са:

За второ тримесечие – до 30 април 
2014 г.

За трето тримесечие – до 31 юли 
2014 г.

За четвърто тримесечие – до 31 
октомври 2014 г.

При повишен интерес пре-
минават в началото на годината 
приемните дни на кмета Митко 
Андонов по селата. На срещите 
в Маленово, Войника, Воденича-
не, Палаузово  хората  най-често 
търсят съдействие за осигуряване  
за работа, правят предложения за 
подобряване на инфраструктура-
та, за почистване на селищата, за 
ремонт  и освежаване на памет-
ници на загиналите за България  
или изграждане на нови такива. 
Не липсват идеи за организация 
на празници, което е потвържде-

ние на това, че стопаните милеят 
за своя роден край, искат селата 
да стават място за срещи на по-
коленията, за възстановяване на 
традиции. Често кметовете са 
тези, които, планирайки поредни-
те ремонти на обществени сгради, 
търсят  съдействието и подкре-
пата на  г-н Андонов, държат да 
обсъдят с него какво е възможно 
да се направи  за добрата промяна 
в населените места.

Отчитайки явното нарастване 
на интереса към тези приемни дни 
г-н Андонов определя активност-

та като необходима гражданска 
позиция и участие в местното 
самоуправление. Откритите при-
емни не само дават възможност 
за по-близки контакти с местните 
жители,  решават  се въпроси 
от ежедневието   и в същото 
време увеличават доверието към 
общината. Само в първите  села 
приемната на г-н Андонов е по-
сетена от над 50 души. В сряда,12 
март,  предстоят срещи с хората 
от Тамарино и Саранско, след 
което открити приемни ще има и 
в останалите села на общината.

Доматите, краставиците, прас-
ковите и другите трайни насаж-
дения ще получават по-голямо 
подпомагане от европейските 
фондове от 2015 г. Земеделско-
то министерство ще подгот-
ви диференцирани помощи за 
единица площ за различните 
видове култури, които отглеждат 
фермерите.

Тези, които произвеждат пло-
дове и зеленчуци, ще получат 
повече пари, защото и разходите 
им са по-големи. Това обясни 
земеделският министър проф. 
Димитър Греков по време на 
изслужване в ресорната парла-
ментарна комисия. Освен според 
културите, подпомагането ще се 
различава и в зависимост от това 

дали зеленчуците се отглеждат в 
оранжерии или на полето. Очаква 
се новият начин за разпределяне 
на субсидиите за единица площ 
да доведе до намаляване на себе-
стойността на българските дома-
ти, краставици и други плодове 
и зеленчуци. Така и цената им в 
магазините трябва да падне и те 
да бъдат конкурентни на вносния 
зарзават. За тази година обаче 
диференцирането според култу-
рите и вида на производство няма 
да бъде възможно. Затова ще се 
приложи друга схема - по-високо 
подпомагане на първите 300 де-
кара, заявени за подпомагане от 
съответния земеделски произво-
дител. За всеки от тези 300 декара 
ще се получават с около 15 лв. 

Ïàäíàõà 
öåíèòå íà 
çàõàðòà è 
îëèîòî 
Продължава тенденци-

ята за поевтиняване на 
захарта, като през фев-
руари цената й е паднала 
с 6,6% спрямо януари, 
сочат данните на Държав-
ната комисия по стокови-
те борси и тържища. Като 
цяло цените на храните 
не се променят съществе-
но. Олиото обаче продъл-
жава да поевтинява, като 
през февруари цената 
му е паднала с 3,3%. В 
края на месеца цената на 
олиото е с 6% по-ниска 
отколкото в началото на 
годината. За пореден ме-
сец се наблюдава ръст на 
цената на зрелия фасул, 
като през февруари е от-
четено ново поскъпване 
с 2,3%. При цената на 
кравето сирене е отчетен 
лек ръст от 2,6%. 

Ïðèåìíèòå äíè íà êìåòà Ìèòêî Àíäîíîâ

Ãðèæà çà  õîðàòà è ñåëèùàòà

Ïîâå÷å åâðîïàðè çà äîìàòè è ïðàñêîâè 
повече, отколкото ще се полага за 
всеки следващ декар. Предстои 
да бъде решено и дали ще се 
въвежда таван на плащанията от 
150 000 евро за един стопанин, 
или да се намалява субсидия с 5% 
за сумата над този таван, обясни 
още министър Греков.
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Ñïîðàçóìåíèå çà îáùåñòâåí ðåä è ñèãóðíîñò
Повишаване ефективност-

та по опазване на обществе-
ния ред и сигурност на граж-
даните в община Стралджа 
е основната цел на Спора-
зумението за обществен ред 
и сигурност , подписано от  
кметът на общината Митко 
Андонов и Йордан Йорданов, 
началник на РУ ”Полиция” . 
Документът е в изпълнение 
на „Програмата за взаимо-

действие между МВР и НСОРБ за периода 2014-2015г.”
Основните насоки на взаимодействието между община и полиция  са свър-

зани с противодействие на битовата престъпност и опазване на публичното 
имущество, превенция на престъпността сред уязвими групи – деца и младежи, 
възрастни и самотно живеещи, малцинствени групи, жертви на престъпления, 
бездомници и др. Свое предимствено място има и въпросът по превенция  и 
противодействие по опазване на селскостопанското имущество, един от особено 
тревожните проблеми на общината.

Конкретните дейности,  свързани с изпълнение на основните насоки в 
Споразумението, са  изготвяне на анализи на извършените престъпления и 
набелязване мерки за въвеждане разумни граници на извършваните престъ-
пления, засилване на полицейското присъствие в тъмната част на денонощието 
както в града така и по селата,  въвеждане на видеонаблюдение в общинския 
център. Със загриженост за децата  в началото на всяка нова учебна година 
ще продължават срещите  между училищните ръководства и представителите 
на общината и РУП за осигуряване на сериозна охрана и пропусквателен ре-
жим. Ще продължават дискусиите за вредата от упойващите вещества, както 
и кампаниите за превенция на трафика на хора.

Като една от най-важните задачи за района остава охраната на селско-
стопанската продукция. Предвидени са засилени мерки на контрол на ППС 
превозващи продукция, контрол върху изкупвателните пунктове, съдействие 
при назначаване  и обучение на  полски пазачи и горска охрана в общината. 
Свое място в Споразумението имат и дейностите  по безопасност на движе-
нието. Те включват периодични анализи на пътния травматизъм, подготовка 
на планове за организация на движението и паркирането в населените места,  
засилване полицейското присъствие в района на парковете, училищата и 
детските площадки.

Предвидените  задължителни механизми на контрол, взаимодействие и 
публичност задължават  на всяко тримесечие  подготовка и представяне на 
информация за състоянието на престъпността и опазване на обществения ред, 
участие на нач.на РУП в Деня на кмета, подаване на периодична информация 
на медиите по опазване на обществения ред и безопасност на движението.

Споразумението се придружава и от годишен План за противодействие на 
битовата престъпност където всяко от конкретните мероприятия има срок на 
изпълнение и отговорник.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ПРОДАВАМ
Апартамент 37 кв. м хол, кухня-бокс, тераса, баня и та-

олетна, южен, на 4/5 етаж, тухлен. 
Цена:12 000 лв 

ТЕЛЕФОН: 0885201157 , 0988831281 

Èâàéëî Ïàíäîâ, ñîáñòâåíèê è óïðàâèòåë íà „Ïàíäà Èíâåñò”: 
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Основният въпрос, който беше 
подложен на обсъждане по време на 
поредната среща с кметове и кметски 
наместници в Стралджа е предоставя-
нето за ползване на общински пасища 
и мери на собственици на животни. 
Кметът Митко Андонов припомни, 
че община Стралджа  е от първите, 
които направиха това съвместно с 
ОбС с идеята за подпомагане разви-
тието на животновъдството, а от там 
и осигуряване на работни места в 
района. Подробности по обсъжданата 
тема изнесе Мая Димова, нач. отдел 
„Икономически  дейности и общинска 
собственост”. 

Традиционно общинските мери и 
пасища в общината  се предоставят 
за ползване  на регистрираните земе-
делски производители, собственици 
на животни,  в зависимост от броя на 
отглежданите крави, овце или кози 
при условия и ред определени в зако-
на за собствеността и ползването на 
земеделски земи. Практиката показва, 
че това е един от най-добрите начини 
отрасълът да се подкрепя и развива ак-
тивно. Конкретното разпределение се 
предхожда от сериозна предварителна 
работа на кметове и км. наместници, 
срещи с животновъдите, активизиране 
на стопаните да кандидатстват,   уто-
чняване на доброволното, справедливо 
разпределение на площите.

   От 2008г. до сега разпределението 
на мерите и пасищата се движи по цени 
от 2,00 лв./дка до 5,00 лв./ дка през 

Îáùèíàòà â ïîìîù íà æèâîòíîâúäèòå

2013г. Новата цена , по предложение на 
кмета Митко Андонов, ще се обсъжда 
от ОбС на предстоящото мартенско 
заседание. Мерите и пасищата, които 
остават извън интересите на местни-
те животновъди  ще бъдат разиграни 
на търг. Срещата на кметовете и км. 
наместници продължи с обсъждане 
на кампанията по събиране на мест-
ните данъци и такси, която стартира 
от началото на м.февруари. Според 
Вълка Вълева, Директор на Дирек-
ция „Местни данъци и такси”, през 
изминалата година се наблюдава спад 
на събираемостта, което в известна 
степен се дължи на безработицата и  
финансовите затруднения на голяма 
част от гражданите. Анализът показва, 
че в събираемостта на текущия данък 
общината достига 67% изпълнение, 
докато възможностите са около 70%. 

Само в селата  Зимница, Лозенец и 
Воденичане  са постигнали изпълнение 
на недобора около 35%, докато всички 
останали села се движат около 20-те 
% .Резултатите показват, че е нало-
жително въвеждане на индивидуален 
подход към всеки от длъжниците, за 
да се постигне и максимално добър 
резултат. Тук е ролята на кметове и 
км. наместници, които са активната 
страна в събирането на местните да-
нъци и такси. 

Зам.-кметовете Иван Георгиев и 
Мария Толева и секретаря Атанаска 
Христова  разшириха темите на среща-
та с въпроси свързани по подготовката 
и провеждането на предстоящите праз-
ници, реализиране на планирано обу-
чение по проект по ОПАК, решаване 
на местни проблеми  по поддържане 
на инфраструктурата и др.

Ивайло Пандов е собственик и управител на „Панда Инвест”. Фирмата 
се занимава с производство на висококачествено грозде и вина и е сред 
водещите инвеститори в региона. На 14 февруари на лозовия масив на 
компанията край с. Недялско бе отслужен водосвет за берекет и бяха 
ритуално подразани част от лозите, където разговаряхме с г-н Пандов 
за това какво предстои пред „Панда Инвест” през тази година.

- Г-н Пандов, само няколко 
години бяха достатъчни, за да се 
наложи „Панда Инвест” ЕООД 
като един от най-големите ин-
веститори и производители в 
Ямболска област. Представете 
фирмата и нейните приоритети.

- Радвам се, че „Панда Инвест” 

носи самочувствие на хората от ям-
болския и стралджанския край и че 
нашето производство предизвиква 
интерес. Притежаваме един масив 
край Недялско от 1180 дка, засаден 
с първокласен сертифициран мате-
риал, доставен от световноизвестни 
пепиниери. Предварителните про- учвания на земята, които напра-

вихме, дадоха ясни доказателства, 
че спокойно можем да заложим и 
на традиционни сортове и на нови, 
модерни такива. Така освен Мерло, 
Каберне Совиньон, Шардоне ние 
имаме и своите елитни насаждения 
с Каберне Фран, Совиньон Блан, 
Гевюрцтраминер. 

- Как се представя фирмата 
на пазара?

- От няколко години „Панда Ин-
вест” се налага като производител 
на винено грозде, висококачествени 
вина и вина от среден ценови клас. 
Нашите тероарни продукти са с из-
ключително добро съотношение на 
цена и качество от най-популярни 
и модерни световни сортове и това 

определя и автори-
тета ни в бранша. 
За сега успешно се 
вписваме на пазара в 
Китай, където изна-
сяме 80 % от произ-
веденото вино. Ако 
трябва да бъда още 
по-точен, годишно 
за Китай изнасяме  
около 100 000 бу-
тилки вино. Всичко 
това стана повод 
нашата продукция 
да бъде забелязана, 
оценена и подробно 

представена от най-голямата инфор-
мационна агенция в Китай – Синхуа. 
Фирмата ни предлага продукция за 
любители и за ценители и  в Сло-
вакия, Белгия, Франция, Виетнам… 
Радваме се, че в тези страни срещаме 
много добър прием, познават произ-
водството ни, ценят ни. 

Интересът е еднакво сериозен 
към купажните вина на фирмата 
Eclipsia, Enolla, Umbrella. Парт-
ньорите ни имат доверие, а и ние 
работим много активно в Азия, така 
че имаме основанието да твърдим, 
че за България и за нашите вина 
тепърва ще се заговори!

- Вашите бъдещи планове?

- Всъщност вината на „Панда 
Инвест” вече имат своите доказани 
успехи. Ще ви дам само един при-
мер – По време на Салона на виното 
през 2011 г. получихме Златен медал 
за Equilibria Cuvee 2010, купаж от 
Каберне Совиньон, Мерло и Пино 
Ноар. През 2012 г. разширихме асор-
тимента от вина и нямаме намерение 
да спираме до тук - сега приорите-
тите ни са да се позиционираме и 
на българския пазар. 

Винаги сме били силна страна в 
износа на вино, но като че ли през 
последните години загубихме доста 
позиции. Затова и моята мечта е 
България да върне доброто си име 
на винопроизводител по целия свят. 
Днес е необходимо да популяризира-
ме това, което произвеждаме и у нас, 
да убедим ценителите на виното, че 
винаги сме били между най-добрите 
винопроизводители и това трябва да 
се уважава, да ни дава самочувствие. 

- Вие сте човек, който уважава 
традициите. Не само това! Всяка 
година на Трифон-Зарезан органи-
зирате един невероятен празник в 
Недялско който привлича множе-
ство гости, кара ги да се чувстват 
българи. Поздравления за това! 
Както и за дарителството за 
църквата „Св.Троица” в Недялско. 
Пожелавам нови успехи на „Панда 
Инвест”!  

- Благодаря. Стараем се да правим 
каквото можем за облагородяването 
на района, а църквата „Света Трои-
ца” е Недялско е сред нещата, които 
смятам за най-важни като мисия 
лично за себе си.



411 март 2014 г. ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ïðîåêò „Òðàäèöèè ñ áúäåùå”

Êóëòóðíîòî íàñëåäñòâî  
ñúçäàâà ïðèÿòåëè
В  изпълнение  на  тран-

сграничния проект  на ИБЦ-
Стралджа „Традиции с бъдеще” 
представители на Сдружението 
„Традиция – Стралджа”  от 
България и  „Съюза за услуги 
в селските райони” ,  Турция 
участваха в организирани из-
ложения в общините Стралджа 
и Ипсала. В рамките само на 
един месец членовете на съз-
дадените  занаятчийски сдру-
жения успяха на територията 
на двете страни  на покажат 
плодовете на своя труд, да съз-
дадат приятелства, да споделят 
нови идеи за още по-широко  
рекламиране на интересните 
занаятчийски творби.

След визитата в Турция, на 
24 февруари в залата на ОИЦ 
Ямбол, изложбата  под дома-
кинството на Бизнес-център 
Стралджа  грейна в цялото си 
великолепие. Гости на открива-
нето бяха кметът на общината 
Митко Андонов, заедно със 
заместникът Мария Толева, два-
мата зам.областни управители 
Иван Иванов и Ахмед Мехме-
дов, както и представители от 
турска страна. 

Представяйки проекта Дич-
ко Дичев, управител на ИБЦ, 
Стралджа,  припомни целите 
свързани с повишаване позна-
нието за историята на занаятите 
в двете страни, обогатяване па-
зарните умения на занаятчиите, 

създаване на регионална мрежа 
за бъдещо сътрудничество и 
развитие на съвместни  тран-
сгранични инициативи.

„Нашето желание е този 
интересен и полезен проект 
да допринесе за по-доброто 
представяне  и разбиране на 
традиционните занаяти в Бъл-
гария и Турция, да съдейства 
за опазване на това богатство 
и  установяване на трайни вза-
имоотношения за бъдещи съв-
местни инициативи.”, добави 
той като благодари  на всички 
участници в сдруженията, както 
и на представителите на мест-
ната власт, които със своята 
подкрепа  създадоха необхо-
димите условия и комфорт за 
реализацията проекта.

 „Щастлив съм, че мога да  
присъствам на тази интересна 
и богата изложба, в която при-
състват българското и турско 
културно наследство. Вглеж-
дайки се в  експонатите ние  
разбираме, че не сме толкова 
различни, че желанието ни 
да творим красота и доброта  
ни обединяват и превръщат в 
приятели. Радвам се за този 
проект и вярвам, че той ще се 
мултиплицира във времето!”, 
каза при откриването на излож-
бата г-н Андонов след което, 
заедно с останалите гости,  с 
удоволствие се спря пред все-
ки щанд,  прояви интерес към 

всеки от занаятите. 
С благодарност за разработ-

ката и реализацията на проекта  
към екипът и участниците 
в изложбата се обърна зам.
областния управител Иван 
Иванов, според който  това 
е една иновативна практика, 
която трябва да се поощрява и 
разнообразява. Защото „както 
българското така и турското 
културно наследство са един 
неизчерпаем извор на красота. 
Всяко  обръщане назад във 
времето дава идеи за създава-
нето на много и разнообразни 
занаятчийски изделия, към 
които  винаги ще има интерес.”

Поздравление  към дома-
кините поднесоха и предста-
вителите на РТурция  заедно с 
благодарност за усърдието  и 
голямата любов по изработката 
на всеки от предметите. В пос-
ледвалите разговори  гостите   
проявиха жив интерес към раз-
личните занаятчийски техники. 
Особено впечатление направиха 
представените  етноизделия 
като кукерски гугли, буенеш-
ка шапка, писани терлици от 
България. Поздравления бяха 
поднесени на идеята за про-
изводство на т.н. тронски  еко 
чай. За дълго присъстващите 
останаха край майсторите на 
рисувана коприна Ирина Уру-
мова и нейния колега от Турция 
, който представя  занаята ебру, 

рисуване върху водна повърх-
ност. Не по-малко интересно 
беше  демонстрацията на ве-
зане,  създаване на ароматни 
сапуни, джиджим/тъкачество/ 
и др. „Всички ние сме  много 
различни в това което правим, 
но сме еднакви в националната  
гордост , която носим, затуй , 
че сме продължители на богати 
народни традиции. В същото 
време чувстваме, че сме толко-
ва еднакви и  в стремежите за 
постигане на хармония и кра-
сота”, споделиха занаятчиите, 
докато един друг се обучаваха 
в техниките по изработка на 
експонатите.       Популяризира-
нето на тези изделия всъщност 
се оказва популяризиране на 
миналото, настоящето и бъде-
щето на двете страни и техните 
култури и желанието  колеги-
алността да прерасне в едно 
искрено и топло приятелство.

Създадените  отношения 
между общините Стралджа 
и Ипсала вече са достатъчно 
трайни  и добронамерени, те 
са основата от която ще се 
родят новите идеи. „Благопри-
ятната среда  за дългосрочно 
сътрудничество  в сектора на 
занаятите предоставя огромни 
възможности и ние добре знаем 
това. Постигнатите резултати 
до момента ни радват, но ис-
каме още и ще го постигнем!”, 
сподели г-.н Дичев.

Âå÷åð  íà  ïðèÿòåëñòâîòî

Едно здраво приятелство може да се създава  с го-
дини, но може да възникне и спонтанно за ден, в който 
хората се обединяват от една цел. Традициите и тяхното 
възраждане в съвременния живот скрепиха  две сдру-
жения  от общините Стралджа и Ипсала. При гостува-
нето си в България  турските радетели за съхранение 
майсторството на дедите бяха топло посрещнати  от 
своите български приятели.  На организираната Вечер 
на приятелството  участниците в проекта „Традиции с 
бъдеще”  забравиха, че една граница дели двете страни 
и широко  отвориха сърцата си. Посрещнати с хляб и 
сол гостите от Ипсала  получиха мартеничка от баба 
Марта, заедно с обяснение на красивия български про-

летен обичай. Изложба с български народни ястия, дело 
на стралджанки, предизвика възхищението , а когато 
трябваше да опитат от  погачите, баниците, салатите, 
печеното пиле, мусака, дробсърма и безброй десерти, 
заваляха и похвалите. Развълнуван не по-малко от гос-
тите Дичко Дичев, управител на ИБЦ и ръководител 
на проекта, приветства всички с пожелание тези топли 
отношения да се запазят, да продължат във времето.  
Горд  с това, което домакините от Стралджа демонстри-
раха пред гостите от Турция кметът на общината Митко 
Андонов, обърна внимание върху народното богатство 
на този край и възможностите на местните хора да го 
запазят и в същото време да го предадат на по-младите. 
Той поздрави екипът за добрия избор на проекта, за 
реализацията му и за възможностите, които дава  за 
по-нататъшни добросъседски контакти.

Зам.областния управител Иван Иванов, гост на ве-
черта, пожела да подари албум на гостите от Ипсала с 
красиви снимки от забележителностите на България.

По-нататък водещите,  красиви момичета  в народни 
стралджански носии, представиха местните традиции, 
кукери гониха злото, танцьори от „Въжички” тропнаха 
едни от най-популярните хора и ръченици, разказваха за 
майсторството на стралджанци във винопроизводството 
, за  взимането на прошка по Сирни Заговезни и хамка-
нето на халва, за да предизвикат и гостите да се включат 
активно  в тежките наздравици и в изпълнението на  
народните местни  ритуали. На хорото после всички 
бяха заедно, с еднакво настроение и удоволствие от 
вечерта – най-доброто доказателство, че приятелството 
е създадено и то ще бъде трайно и здраво. 

Книгата на  Добринка Ка-
сърова „Недялско” тази вечер 
намира добър прием и в БАН. 
Краеведческото издание на  
родената  в стралджанското 
село и работила като учител 
в местното училище авторка е 
плод на голямата й любов към 
този край на България и же-
ланието повече млади хора да 
научат за богата  му история. 
Книгата ще бъде представена 
от Любомир Котев, писател, 
публицист и гл.редактор на 
в.”НЕДелник”, според който 
това е едно уникално издание. 

Специален гост на търже-

ството е кметът на община 
Стралджа Митко Андонов, 
който заедно с народния 
представител Петър Кънев, 
д-р Цвета Авджиева, кмет 
на район „Младост” София, 
инж.Кънчо Янков, инж.Стоян 
Проданов и Таньо Вълков са 
спонсори на изданието. „Не-
дялско е село с много богата 
история, с интересни лично-
сти, които имат огромен при-
нос за развитието на района 
и Добринка Касърова с много 
обич, търпение , упоритост 
е съумяла да ни представи  
миналото на селището, за да 

Жените от клуб „Надежда” приятно изненадаха всички участници и гости на Об-
щинския кукерски празник в Стралджа. Баба Марта със своите чаровни внучки Мар-
тенки  вързаха мартенички на малки и големи с пожелания да са здрави и засмени. В 
допълнение художничката Денка Георгиева изработи оригинални Пижо и Пенда, които 
украсиха   площада.

Падналият през нощта живителен дъжд се възприе от местните стопани като добър 
знак за предстоящо плодородие, а усмихнатата Баба Марта, заедно с благословиите на 
кукерите за здраве и берекет допълниха очакванията. „Колкото са на Бакаджика дър-
ветата, толкоз бъчвите в мазетата!”, Колкото са листата в гората, толкоз да са агнетата 
в стадата!”, „Колкото в гората шушулките, толкоз и децата в люлките!”, „Бъдете живи, 
здрави, грамотни и имотни!”… надпреварваха се да благославят кукерските булки със 
заръката: „Който е тука да гледа, да гледа и да знае, който го няма да пита, да пита и 
да научи!” При възпроизвеждане на ритуала „засяване”, както и в далечното  минало 
време , стопаните  почтително слагаха началото с „Боже поможе!” Най-често все пак 
се повтаряше пожеланието „Наздраве!”

Ïðåäñòàâÿò  Íåäÿëñêî  â ÁÀÍÏðåäñòàâÿò  Íåäÿëñêî  â ÁÀÍ

предизвика самочувствие и 
гордост. Благодаря й за това!”, 
подчерта г-н Андонов, който 

присъства и на представянето 
на книгата по-рано  в Ямбол 
и в Недялско.

Áàáà Ìàðòà ãîñò íà Êóêåðîâäåí



5 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ìàìî, ðèñóâàì ëþáîâ!
"Ñúáóäèõ ñëúíöåòî, ñúáóäèõ öâåòÿòà, òà äíåñ å íàé-õóáà-

âèÿò ïðàçíèê, ïðàçíèêúò íà ìàìà!”
Детето невръстно попита: 

”Мамо, какво е любов?” Под-
тиснах въздишката скрита. Аз 
отговор нямах готов. Целунах го, 
сгуших го нежно. Знаех, това бе 
игра. Въпросът дойде неизбежно. 
Какво да отвърна сега?

Замислих се…Примери много! 
Кражби, насилие, взлом, омраза, 
несрета и злоба, несгоди в почти 
всеки дом… Любов не можах да 
открия – чиста, открита, добра! 
Срама пред детето да скрия на 
грешната наша земя.

Погледнах сина си – рисува по 
белия лист. Защо ли е спрял да 

лудува? Подсмихва се като артист. 
В рисунката- слънце и къща, в 
двора играят деца, там майка с 
баща се прегръщат, красиви и 
нежни цветя… Детето приветли-
во каза:”Мамо, рисувам любов!” 
Най-прости неща ми показа – по-
лучих урока си нов!

Тържествата в детските гра-
дини на община Стралджа с 
посвещение на празника на же-
ната Осми март , бяха не само 
празници на обичта, радостта и 
усмивките. Те успяха да дадат и 
своя малък, но запомнящ се урок 
за любовта. Трогателни в стара-

нието  си бяха детските учителки 
от ЦДГ”Здравец” Женя Петрова, 
Пенка Атанасова, Нели Тончева, 
Теодора Василева и останалите, 
които увлякоха децата с песни и 
стихотворения, с танци и грейнали 
от обич очи да  разкажат на май-
ките колко много имат нужда от 
тяхната топлота и любов. 

 „Ти си моята обич голяма , 
мамо,  Богородице моя!” пеят 
децата от ЦДГ”М.Рубенова” и 
търсят очите на тази, която пре-
гръща най-силно, най-горещо, 
най-топло.  Вълнуват се, грейна-
ли от радост и гордост майките, 

всяка търси своето малко птиче, 
за да му даде сили и кураж да се 
представи най-добре. Старанието 
на учителите  Йорданка Минкова, 
Катя Стойкова, Щилиянка Нико-
лова, Ирина Урумова и останалите  
е възнаградено. До следващия 
празник, който отново ще трябва 
заедно да подготвят , с нови идеи 
и с нови детски таланти.

Прекрасни  осмомартенски 
тържества организираха и колек-
тивите на детските градини в се-
лата Лозенец, Зимница, Войника, 
Първенец, в училища,  читалища 
и пенсионерски клубове.. 

 „Месец март е белязан от 
два празника, които почитаме и 
обичаме – 3 март, Националния 
празник на България и 8 март – 
Ден на жената. Нека ги отпразну-
ваме достойно! С цялата си обич! 
Така както можем ние, жените!” 
С това въведение и още не малко 
топли, родолюбиви думи Нико-
лина Филипова,председател на 
пенсионерския клуб „Изгрев”, 
откри празникът. В следващите 
минути в едно се сляха минало, 
настояще и бъдеще. По идея 

Повече от 80 жени събра 
организирания от клуб „Надеж-
да”    купон по случай Осми 
март, Празникът на жените.  С 
влизането в  гостоприемния 
ресторант на Бакаджика  усмих-
нати, красиви, чаровни, с много 
настроение дамите създадоха 
една изключително приятна 
обстановка, която продължи до 
зори. Приветствани от председа-
теля на клуб”Надежда” Йордан-
ка Апостолова присъстващите 
получиха букет от пожелания. 
”Вие, които сте амбициозни и 
дръзки, интелигентни и краси-
ви, упорити и добри, вие, които 
работите по 24 ч. без умора у 
дома и на служебното място, 

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ

ÎÁÈ×ÀÌ È ×ÅÒÀ 
â.”ÑÒÐÀËÄÆÀÍÑÊÈ ÂÅÑÒÈ”!
Уважаема г-жо Жечева, 
Благодаря от сърце , че мога редовно да получавам 

и да чета в.”Стралджански 
вести”! Въпреки, че съдбата 
ми отреди на старо време да 
ставам гражданин, докато 
съм жив няма да се откажа 
от селския си корен! Продъл-
жавам често да посещавам 
родното село Поляна, сре-
щам се с хората там -мои 
мили съселяни, споделям 
тяхната съдба. Затова с 
голям интерес проследявам 
живота в цялата община. 
Вестникът много ми помага, 
чета го с голяма любов!
Благодаря Ви, че поддържате изданието! Пожела-

вам нови творчески успехи!

ЖЕКО ДОЙЧЕВ, гр. Ямбол
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Ñâîáîäåí äîñòúï äî ïëóâíèÿ áàñåéí

Â Äæèíîò ïðàçíèê ñ ïîñâåùåíèå íà 3 ìàðò è 8 ìàðò

Ãîðäè áúëãàðêè, ñèëíè  ìàéêè…
на Ганка Марчева, секретар на 
читалището, на сцената оживя 
образът на една силна българка 
– Райна княгиня, която не само 
уши знамето с българския лъв 
и огнените думи „Свобода или 
смърт”, но го развя гордо и… 
трогна до сълзи  публиката.  Пе-
сента "Турчин робини караше" 
изпълни Димка Петров. Послед-
ва драматизация по песента „Три 
синджира роби” и вълнението 
обхвана всички. Дегизирани 
като истински артисти жените 
буквално изваяха образите , вло-
жиха много старание да внушат  
чувствата от едно далечно вре-

ме в което 
българка-
та е под-
л о ж е н а 
на неимо-
верни из-
питания , 
но нами-
ра  сили 
да устои 
на всич-
ко  и  да 
съхрани  
н а ц и о -
на лното 
си само-
съзнание, 
ч е с т  и 
достойн-
ство.

Нико -
лина Филипова, която пожела  
във всяко сърце да трепне бъл-
гарски огън, постигна своето  И 
клубът заслужи поздравленията. 
Кметският наместник Георги 
Димитров, горд с постиженията 
на джинотки, отправи най-топ-
лите пожелания към всяка от 
тях. „Вие винаги сте доказвали, 
че сте инициативни, борбени 
и упорити в постигането на 
целите! И сега за пореден път 
ни поднесохте една чудесна из-

ненада. Бъдете все така  здрави, 
весели, всеотдайни, Радвайте се 
на здраве, щастие и късмет!”каза 
от името на кмета Митко Ан-
донов в своето поздравление 
Мария Толева, зам.кмет.  Праз-
никът продължи с изпълнения 
на народни песни  и много хора 
и ръченици, които показаха 
здравия дух и бодро настроение 
на всички участници в празника. 
Веселиха се от сърце мъже и 
жени, забравили годините, зад-
гърбили грижите.  Сила и кураж 
те черпят както от сериозната 
подкрепа лично от км.наместник 
Георги Димитров, така и от 
спонсорите  Тодор Тодоров и 
Станислав Йорданов, към които 
имаше специални поздравления. 

Êóïîí äî çîðè
Ïî ñëó÷àé Îñìè ìàðò, öâåòÿ çà æåíèòå îò Ñòðàëäæà îò èìåòî íà 
êìåòà Ìèòêî Àíäîíîâ

заслужавате 
своя празник. 
Пожелаваме 
ви много лю-
бов, семейно 
разбирател-
ство и успе-
хи .  Бъдете 
нежни, силни 
и устремени! 
Съ х р а н е т е 
у с м и в к и т е 
си, женстве-
ността и то-
плината, бъ-
дете щастли-
ви, обичайте 
и бъдете обичани! Останете 
винаги  пределно всеотдайни, 
приветливи и усмихнати!” 

От името на кмета Митко 

Андонов  поздравление поднесе 
Мария Толева, зам.кмет.  С про-
за и стих тя определи жените не 
само като нежната половина на 
човечеството, но като топлина-
та, светлината и любовта , кои-
то  са необходимост на всеки. 
Изненада за всички дами беше 
поднасянето на цвете от името 
на г-н Андонов.

Вечерта продължи с много 
музика и забавни игри, кои-
то повишиха настроението. 
Съвсем по стралджански в  

народните танци жените бяха 
във вихъра си, много умения 
демонстрираха и при дискотеч-

ните изяви. Свой облик имаха 
групите на дамите от бизнеса, 
групите на Зимница, Джинот, 
детската ясла и др. Безспорно 
вечерта доказа, че жените на 
Стралджа умеят не само добре 
да изпълняват служебните си и 
семейни  задължения, но и да 
се веселят. Голяма част от при-
състващите заявиха желанието 
си за участие и в предстоящия 
пролетен празник „Блага вест” 
където да покажат и спортни 
умения.
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Äåòñêî ìàðòåíñêî 
òâîð÷åñòâî
Учениците от Полу-

интернатните групи при 
ОУ”Христо Ботев” Вой-
ника, които работят по 
проект BG 051PO001-
3.1.06 „Подобряване на 
качеството на образо-
ванието в средищните 
училища чрез въвеждане 
на целодневна организа-
ция на учебния процес”, 
съфинансиран от ЕСФ на 
ЕС по ОП”Развитие на човешките ресурси”, в часовете по занима-
ния по интереси изработиха красиви мартенички, които поднесоха 
с пожелание за здраве на своите учители, съученици и служители 
в кметството. Най-хубавите изпратиха  за участие в Перник  в 
конкурса за мартенички. С много детски рисунки учениците се 
включват и в конкурса  „Моята кекерландия”

Ñòàðò íà ïðîöåäóðà ïî 
àíàëèç íà ïî÷âåíè ïðîáè

Със свое  писмо  от 27.02.2014г.  
МОСВ, Изпълнителна аген-
ция по околната среда , до д-р 
Роберт Краузе, управител на 
„Ривърс Инвест” ЕООД пред-
лага оферта за извършване на 
лабораторни анализи на проби 
от 6 бр.  почви от района на база 
„Стралджа- Мараш”, базирана 
на официалния ценоразпис на 

услугите на Изпълнителната агенция по околната среда. В офертата 
са включени  услугите по предварителна подготовка на проби за 
последващ физико-химичен анализ, определяне на активна реакция 
/pH/, определяне на общ органичен въглеровд/хумус/, определяне 
на общ азот по Келдал, микровълново киселинно разлагане на 
пробите за последващо ААС или ICP изпитване за съдържание на 
метали и металоиди.

В същия ден в свое писмо- отговор  д-р Роберт Краузе, управител 
на   Ривърс Инвест ЕООД, уведомява Директора на ИА по околна 
среда, че приема предложената оферта, съгласно клаузите в нея 
за анализиране на пробите взети от района на база „Стралджа - 
Мараш”.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ñèéêà Õúëáóêîâà çà ïåñíèòå, äîêîñâàùè ñúðöåòî:

Ðîäîïñêàòà ïåñåí å ìîÿò 
æèâîò, ìîÿòà ëþáîâ!ëþáîâ!

Сийка  Хърбукова  е 
пивецата, която всяка 
пролет гостува на Ивай-
ло Пандов в Недляско и с 
изпълненията на велико-
лепните родопски песни 
вълнува всеки от гостите. 
Нейният глас е докоснат 
от Бога. Слушайки я, чо-
век забравя къде се нами-
ра, извисява се някъде на 
високо с очакване да слуша 
до забрава, а в съзнание-
то му една единствена 
дума се повтаря и топли: 
България!

Всяка планина се стреми да стигне 
по височина Бога, а в Родопа планина 
Бог слиза. Тя е като майчиния скут - 
дава ласки и любов!

Традицията и приемствеността на 
уникалната родопска музикално - пе-
сенна култура е белязала пътя ми още от 
ранна детска възраст. Дядо ми свиреше 
на кавал и изпълняваше автентични 
мелодии от родното ми село Заграж-
ден. Това е моят рай. От там започва 
жизненият ми и творчески път, от там 
започва и България за мен. Любовта към 
родопската песен ме накара да пропея 
още четиригодишна. С голям интерес 
издирвах неизпяти и незаписани пес-
ни. Смолян е градът, където учих в 
икономически техникум, но водещата 
сила беше родопската песен. Тя е моят 
живот. Преди да влезна в редиците на 
“ДЮФА”, спечелих златен медал на 
националния събор в Копривщица, а 
многото концерти и силното начало 
като солистка на “ДЮФА” и “ДНА” 
Смолян, ми дадоха силен творчески 
заряд от планината. А който е пял на 
връх Рожен и роженските събори, не 

може да забрави как бие сърцето, гласа 
се лее, а ехото му отговаря.

През 2000г. бях поканена от кмета 
на гр. Смолян да участвам на концер-
та “Звезден Рожен”. Това беше моя 
сбъдната детска мечта, преследвана в 
творческите ми години, да се наредя 
до моите идоли: Валя Балканска, Бойка 
Присъдова, Христина Лютова, от които 
съм се учила. 

Моята цел в живота и до днес е да 
популяризирам и предавам родопската 
песен на българските деца. Горда съм, 
че дойде времето да представя част от 
това безценно богатство пред България 
и света.

С гайдарката Красимира Чуртова 
представихме България на форума  “Ев-
ропария 2002” в Белгия и голям брой 
участия в други европейски държави. 
Силното въздействие на родопската 
песен всеки път се чете в истинските 
сълзи на публиката. Хората са моето 
огледало, всеки път като съм на сцена 
и запея “Излел е Дельо хайдутин” или 
“Руфинка болна легнала” те настръхват, 
а аз се чувствам много отговорна. Ми-

сля си, че родопската песен има нещо 
общо със Орфеевото безсмъртниче. 
Това е цветето, изникнало от кръвта 
на певеца. То, единствено в света, има 
уникалната способност,

веднъж изтръгнато от корените си 
и лишено от почва, вода и светлина, 
да възстанови своята сила. Стига да 
попадне в добри ръце ще пробуди 
нежните си цветове след дългогодишен 

период от време. 
Въпреки историческото минало и 

изпитанията  на вековете, родопчанина 
е съхранил песента и обичаите си. Имам 
честта да ги изпълнявам със солистите 
на ансамбъл “Българе” – “Човека оркес-
тър” Веселин Кузмов и акордеонистът 
Румен Илиев. Чувствам се щастлива и 
от съвместните успехи с уникалната 
гайдарка Елена Иванова и майсторите 

на родопската каба гайда Георги Приса-
дов, Димчо Енчев, Васко Балабанов и не 
на последно място по важност Стефан 
Янев, с който стигнахме до финала на 
“Кандидати за слава” (формат на Слави 
Трифонов), и много други.

От житейския си опит съм научила 
едно: който бяга от корените си, бяга 
от себе си. Аз съм неразделна част от 
Родопите и родопската песен.

Красиво мартенско дърво на 
късмета посреща посетителите на 
Центъра за социална интеграция и 
рехабилитация /ЦСРИ/ в Стралджа. 
Подготвено и реализирано в ателие 
по трудотерапия  по идея на децата, 
които посещават Центъра,  красиво-
то допълнение на интериора създава 
настроение на всички. „Мартенич-
ките и картичките с пожелания за 
здраве и късмет са най- подходящия 
подарък за малки и големи!”, счита 
Стоянка Георгиева, ръководител на 
ателието, която е много горда със 
своите възпитаници. Мартенското 

дърво на късмета е с  посвещение  
на предстоящия празник Първи 
март. 

С идеята за благотворителност 
децата от ЦСРИ изработиха допъл-
нително над  100 мартенички, които  
изпратиха на своите връстници 
от СПИ и Центъра за обществена 
подкрепа. Дело на малките трудо-
любиви ръце са и мартеничките, 
които в навечерието на Първи март,  
получиха кмета на общината Митко 
Андонов и целият му екип както 
и личните лекари, с които работи 
Центъра.

Äúðâî íà êúñìåòà 
öåíòúðà çà èíòåãðàöèÿ

Ðàáîòèëíèöà çà êàðòè÷êè
В първите мартенски дни с настроение и желание  за творчество 

децата от Центъра за обществена подкрепа Стралджа  отвориха 
своята работилница за картички. Активизирайки своята богата 
фантазия  малките художници рисуват картички за мама, баба, 
кака и госпожите от училище. Всяка шарена картичка е послание 
за доброта и пожелание за здраве и радост.

СЪОБЩЕНИЯ
На  свое  заседание  от 

24.02.2014 г. Комисията на-
значена с Решение № 006-2-
023/11.10.2013 г. за провежда-
не на  ОП по чл.14, ал.1, т.1 от 
ЗОП: „Избор на консултант за 
осъществяване на независим 
строителен надзор при из-
вършване на СМР по проект: 
„Реконструкция на водопро-
водната мрежа в с.Воденичане 
и рехабилитация на общински 
пътища Стралджа-Атолово и 
Воденичане-Джинот в общи-
на Стралджа, област Ямбол” 
отвори ценовите предложения 
на допуснатите фирми. 

Към  настоящият момент 
комисията работи по оконча-
телния протокол, в който ще 
изготви крайното класиране 
на участниците в процедурата.

* * *
На  свое  заседание  от 

04.03.2014 г. Комисията назна-
чена с Решение № 007-2-025 
/15.10.2013 г. за провеждане 
на  ОП по чл.14, ал.1, т.1 от 
ЗОП: „Избор на консултант 
за управление на проект: „Ре-
конструкция на водопровод-
ната мрежа в с.Воденичане и 
рехабилитация на общински 
пътища Стралджа-Атолово и 
Воденичане-Джинот в общи-
на Стралджа, област Ямбол” 
отвори ценовите предложения 
на допуснатите фирми.

Към  настоящият момент 
комисията работи по оконча-
телния протокол, в който ще 
изготви крайното класиране 
на участниците в процедурата.



7 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Çà äà ÿ èìà Áúëãàðèÿ!
С официална церемония по 

издигане знамената на РБългария, 
на общината и на ЕС в Стралджа 
бе отбелязан Трети март, Денят 
на Освобождението на Бълга-
рия. На площада, с български 
знаменца в ръце, бяха кметът на 
общината Митко Андонов, Ата-
наска Кабакова, председател на 
ОбС, зам.кметовете на общината 
Иван Георгиев и Мария Толева, 
секретарят Атанаска Христова, 
съветници, представители на учи-

лища, читалища, НПО, граждани. 
Вълнуващо прозвуча словото на 
кмета Митко Андонов, в което той 
припомни ролята на Апостола, 
изрази  всеобщото уважение и 
преклонение пред подвига на ге-
роите от Освободителната война 
и  готовността за всеотдайност в 
днешните дела. За да я има Бъл-
гария! Трогателно беше участието 
на 5 г. Никола Пехливанов, който, 
със сериозността и отговорност-
та на артист рецитира Ботевото 

"Хаджи Димитър". "Тоз, който 
падне в бой за свобода, той не 
умира..." прозвуча от детските 
уста като клетва , като обещание 
за вярност и докосна сърцата на 
всички присъстващи. Минутка 
по-късно детето получи поздрав-
ленията на кмета Митко Андонов 
и всички присъстващи на празни-
ка.     В Деня на безсмъртието в 
Стралджа бяха поднесени венци 
пред паметниците на загиналите 
за свободата на България.

Ãðèæà çà 
ñâåòèíÿòà
В навечерието на Трети март 

по настояване на  жителите на с 
.Джитот общината подпомогна 
освежаването на паметника на 
загиналите за свободата. Така 
на самия Трети март  кметство, 
читалище  и пенсионерски клуб 
се обединиха в отбелязване-
то на Националния празник. 
„Наша грижа е да поддържаме 
паметниците, за да се поклоним 
пред героизма в дни като  Трети 
март”, подчерта в словото си за 
празника Ганка Марчева, се-
кретар на читалището. Георги 
Димитров, км.наместник на 
Джинот, поздрави участници-
те  в празника след което бяха 
поднесени венци и цветя на 
признателност.

В следобедните часове гру-
пата  се събра на рождения ден 
на Стоянка Динкова. Тя беше 
щастлива да посрещне в своя 
дом  съселяните и приятелите 
си, да почерпи за здраве и да из-
рази гордостта си, че е родена в 
Деня на свободата на България.

Ïðèìåð çà 
ðîäîëþáèå
Децата от Каменец не само знаят 

какъв ден е Трети март, те се подгот-
вят за него и всяка година вият венци 
в памет на загиналите. Служителите 
от кметство и читалище дадоха личен 
пример за отношение към минало-
то. Редом  в минута мълчание пред 
паметника застанаха  възрастните и 
учениците. Кметът Живко Димитров , 
който прочете слово за Националния 
празник, поздрави малките за  желание-
то с което се включват в отбелязването 
на Трети март.

Концерт, посветен на Трети март, Националният празник на 
България, събра в читалището на Стралджа множество гости, 
учители, родители, ученици. Главните герои бяха децата на 
Стралджа, възпитаници на детските градини и училищата, учас-
тници в танцовите колективи към читалището. "Присъствието 
ни в тази зала дава ярко доказателство, че помним историята си, 
че имаме респект и уважение към безсмъртието на дедите, че 
пазим в съзнанието си заветите на Апостола и искаме по свой 
начин да бъдем полезни на родината днес", каза в своето при-
ветствие Мария Толева, зам.кмет на общината, която сърдечно 
поздрави всички от името на кмета Митко Андонов.Тя подчерта 
,че децата на Стралджа са продължителите на героичното мина-
ло, а концертът, който са подготвили, е израз на признателност 
към героите от 1878г. Трогателно прозвуча стихотворението 
"Аз съм българче" в изпълнение на малката Ивайла Живкова. 
Рециталът на групата за художествено слово към СОУ"П.
Яворов" с ръководител Димитър Стоянов развълнува всички. 
От там нататък очарованието на сцената поддържаха малките 
танцьори от детските градини "Здравец" и "М.Рубенова". Сълзи 

Öâåòÿ ïðåä âñåêè ïàìåòíèê
Цветя на всеки от  паметниците на загиналите във всички села на общината  

- това беше изразът на признателност към героите и почит към миналото. Трети 
март, Националният празник на България събра край светините възрастни и деца, 
за да се поклонят и да поговорят  за родолюбието. 

Във Воденичане слово за  празника произнесе кметът Петранка Крайчева.  
Венец и букети свежи пролетни цветя полегнаха пред паметника на площада.  В 
минутка мълчание на колене присъстващите  сведоха глави пред подвига на пред-
ците. По примера на възрастните децата почтително застанаха пред паметника.

Група самодейци от читалище „Възраждане” Войника направиха своя поклон 
пред миналото. Поставяйки цветя пред паметника, те дадоха своя патриотичен  
пример на по-младите. Малко по-късно групата посети богатата музейна сбир-
ка в читалището, за да направят преговор на героичната история на селото и 
на родината. Музеят във Войника е доказателството за участието на всеки от 
местните жители в събирателската и издирвателска дейност. Самодейците се 
разписаха и в книгата за посетители, с пожелание всеки жител и гост на селото  
да влиза в тази зала, за да се зареди с нужната доза национално самочувствие. 
Читалищните активисти продължиха празникът с възрожденски и народни песни, 
хуморески и танци.

Венци и цветя на признателност бяха поставени и на паметника на загиналите 
в малкото село Правдино. Водени от км.наместник Каля  Михалева възрастните 
хора  почетоха празника. В Джинот освежения наскоро паметник също осъмна 
със свежи цветя.

Кметства и читалища организираха отбелязването на Трети март във всяко от 
останалите села на общината.    

Ñâîáîäà, îðèñàíà ñ áåçñìúðòèå...Ñâîáîäà, îðèñàíà ñ áåçñìúðòèå...

в очите предизвика изпълнението на "Моя страна", 
"Една българска роза" и "Ако си дал" в изпълнение 
на децата от Студия по изкуствата "Белканто". При-
помняйки, че концертът се провежда и в навечерието 
на Деня на любителското художествено творчество, 
организаторите избраха за финал букет от народни 
танци на ансамбъл „Въжички”.

Станислав МАРАШКИ
На сцената на Сатирич-

ния театър „Алеко Кон-
стантинов” в столицата 
излезе актьорът Веселин 
Рандев. Беше 1 април 2014 
година и публиката в за-
лата седеше, притихна-
ла в очакване на 40-тото 
издание на фестивала за 
хумористична и сатирична 
песен „Златният кос”.

- Добър вечер, прияте-
ли на хумора! – започна 
Рандев встъпителното си 
слово. – Започва 40-тото 
издание на фестивала за…

- Това тук Сатирата 
ли е? – чу се дебел мъжки 
глас с чуждестранен ак-
цент и всички погледи се 
насочиха към костюмиран 
мъж около шестдесетте , 
който бе изникнал внезап-
но из зад кулисите.

Рандев млъкна, объркан.
- Ама това … ама вие … - замънка той.
- Тоя пък кой е? – долетя груб мъжки глас от 

публиката.
- Аз италянец – обяви завалено, но гордо натрап-

никът. – Дошъл тука прави бизнес.
- Но това тук не е производствено предприятие – 

окопити се Рандев. – Тук е театър. Ако желаете да 
се занимавате с икономика ,по-добре идете в цирка!

- Защо в цирк? – попита невинно италианецът.
- Защото тя нашата икономика е същински цирк 

– поясни Рандев. – Така че…
- Не, аз трябва тук остава – настоя на своето 

италианецът. – И без друго вече дал много пари , 
щото подкупи пазачи и тука пусне…

    - Господин италианец! – втвърди тона Рандев. 
– Хората са си купили билети , за да гледат песенен 
фестивал , а не вас. Напуснете , ако обичате!

Но бизнесменът от Италия не помръдваше от мяс-
тото си.

- Г-н Водещ , аз обещава тръгне , но преди това 
иска убеди лично има ли в България условия за развитие 
лозарство. Аз много иска инвестира в лозя.

- В лозя?! – изуми се Рандев. – Че къде виждате 
тука лозя?

- Има лозе , г-н  Водещ , има … - подхилна се хитро 
бизнесменът от Ботуша. – Знам аз, че има! На афиша 

пише , че тука има кос. А всеки  знае, че кос обича 
грозд. Щом има кос, значи има и грозд.

   - Това вече на нищо не прилича! – извика сър-
дито втори зрител от залата. – Няма ли кой да го 
изгони този?! Дошъл съм тук на „Златният кос”, 
а не на бизнес-форум.

- Чухте ли? – обърна се бизнесменът към Рандев 
с ликуващ поглед. – И човекът призна , че тук има 
кос и то златен. Кос пада по грозд. Значи кос идва 
тука ,  краде грозд , после кос продава, след туй 
забогатява и става златен.Затова ваш кос златен.
Къде ваше лозе , в гримьорна ли?

- Няма ли тук охрана бе?! – извика Рандев , за-
червен от гняв. – Охрана! Охрана!

- Храна ли иска? – не разбра кандидат-инвести-
торът. – Аз няма храна. Но има евро. Аз даде евро 
тебе, а ти после купи храна.Но преди това даде 
мене лозе.Сигурно хубав лозе, щом направи  ваш 
кос златен.
Междувременно от залата бяха изскочили двама 

здравеняци и бързо се приближаваха към сцената .
- Аз доброволно предаде – вдигна ръка италиа-

нецът с помирителен жест, когато охранителите 
застанаха пред него. – Нищо , че не видя ваше лозе. 
Купи друго. Вече знае, че  от българско  грозде може 
златее.Водете мене!

И инвеститорът охотно подаде двете си ръце към 
двамата охранители , които го повлякоха към изхода.



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, 
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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
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В Зимница категорично 
доказаха, че приемствеността 
в традициите е жива. В таз-
годишния кукерски празник 
на селото се включиха над 60 
маскирани мъже като заедно с 
тях в групата се появиха и не 
малко деца. Многобройната 
публика прие като талисман на 
игрите Васил Красимиров, на 
годинка и 7 месеца, който се 
усмихваше щастливо в своя-
та първа кукерска премяна. 
Според традицията кукерите 
обходиха всеки дом в Зимни-
ца , благославяха за здраве и 
берекет, а на финала изпълни-

ха ритуалите по заораване и 
засяване, прогонване на злото 
и благословия на кукерската 
булка. Читалище "Възражда-
не" връчи на всеки от учас-
тниците грамота и значка с 
пожелание догодина групата 
да е още по-многобройна, а 
кукерите - още по-страшни и 
красиви. На 1 март кукерите 
от Зимница  доказаха своето 
изкуство на Международния 
кукерски фестивал "Кукове" в 
гр.Раковски където спечелиха 
Специалната награда. Предста-
виха се успешно и на кукерския 
фестивал в Ст.Загора.

Êóêåð÷å-ãîäèíà÷å òàíöóâà â ÇèìíèöàÊóêåð÷å-ãîäèíà÷å òàíöóâà â Çèìíèöà

È â Ïúðâåíåö  
òàíöóâàõà 
ìàñêèðàíè
Кукери танцуваха предпролетно и в с.Първенец. В групата се 

включиха предимно ученици, които имат корен в селото. Връщайки 
се в родното място те пожелаха да възстановят традицията, което 
възрастните приеха  с похвала и радост. Два дни маскираните мом-
чета обикаляха по домовете, за да благословят за здраве и берекет, 
след което изпълниха и ритуалите по заораване и засяване. От 
името на читалището участниците в празника получиха грамоти.

Çèìíèöà ñúñ 
ñïåöèàëíàòà íàãðàäà 
íà „Êóêîâå”

 
Кукерската група при читалище „Възраждане” Зим-

ница се завърна от участие в Международния фестивал 
на кукерските и маскарадни игри  „Кукове” гр.Раковски 
със специалната награда. Това е поредното признание 
на самодейците от най-голямото стралджанско село  и 
доказателство, че  традициите са живи и имат своето 
продължение. В групата участват млади и по-възрастни 
мъже и жени. Всички са обединени от желанието да 
покажат красотата на богатия местен фолклор.

Фламинго и Сти-
гма са конете от база-
та „Хан Аспарух” на 
Жельо Желев, които 
грабнаха първите на-
гради от кушиите за 
Тодоровден, организи-
рани от община Страл-
джа.  Добре гледаните 
атове от чистокръв-
на английска порода 
бяха и най-красиви,  
и най-бързи, и най-
добре управлявани от жокеите 
Васко Атанасов и Стоян Илиев. 
Спечелиха ръкоплясканията на 
публиката  след надпреварата 
на 1800м. и 2000 м. Поздра-

вявайки първенците грамоти 
и парични награди, съгласно 
спортния календар, връчи лич-
но кметът на общината Митко 
Андонов. Базата „Хан Аспа-
рух” съществува от около 12 

г. в Стралджа, в нея в 
момента се отглеждат 
7 състезателни коня, 
за които тепърва ще 
се говори. Комисията 
отличи и състезате-
лите Валентин Колев, 
Атанас Минков за вто-
ро и трето място при 
кушията на 1800 м. и  
Кирил Панайотов и 
Тодор Щилиянов – на 
2000м.

Публиката аплодира и учас-
тниците в изложбата на амуни-
ция, които представиха истин-
ски уникати. В журито беше 
самият майстор –сарач Ганчо 

Димитров, признат за най-до-
брия и единствен представител 
на този  интересен древен  
занаят в цяла Югоизточна Бъл-
гария. Категорично  първото 
място спечели  Константин 
Енчев  заедно със своята мъжка 
компания Николай Енчев, Янко 
Добрев, Жечко Иванов, всички   
в народни носии, което видимо 
достави удоволствие на  учас-
тниците в празника. С първо 
място беше отличена и аму-
ницията на  Веско Шидерски.  
Второто място си разделиха   
Здравко Толев и Георги Генов, 
на трето място останаха  Ахмед 
Айвазов и Пенчо Недков.

В СТРАЛДЖА НА ТОДОРОВДЕН

Íàãðàäè  çà àòîâå  íà  „Õàí Àñïàðóõ” 


