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 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")

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

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

тавка по домовете.
За по-големи поръчки – сериозни 

отстъпки

ТЕЛ. 0887641255

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

ÎáÑ Ñòðàëäæà  ïîäêðåïÿ ïðîòåñòà íà Ëîçåíåö

Ñ èñêàíèÿ  äî òðè ìèíèñòåðñòâàÑ èñêàíèÿ  äî òðè ìèíèñòåðñòâà
Áàðèåðè ñðåùó âúçñòàíîâÿâàíå äåéíîñòòà íà áàçà "Ñòðàëäæà - Ìàðàø”

След задълбочено проучва-
не искането на Инициатив-
ния комитет от с.Лозенец 

за недопускане възстановяването  на 
складова база „Стралджа-Мараш”, 
изслушване на двете страни – пред-
ставителите на селото и на фирми 
„Ривърс Инвест” ЕООД ,„Милитъри 
продакшън интернешънъл”ЕАД, „Бе-
рета трейдинг” ООД, ОбС Стралджа   
взе единодушно решение за отправяне 
искания  до министрите на Околната 
среда и водите, МВР и Минитсерство 
на отбраната.

Според стралджанци проблемът 
не е в складовете, а в това какво ще 
се съхранява в тях. В този дух бяха 
и изказванията на съветниците които 
поискаха допълнителна информация 
от представителите на база „Страл-
джа-Мараш”: колко са останалите 
за взривяване боеприпаси, до кога 
планират взривяване, кой е реалния 
собственик на „Берета трейдинг”, 
какви са връзките между отделните 
фирми с отношение към базата, има 
ли гаранции , че няма да се стигне до 
утилизация и др. Както г-н Георгиев 
така и инж.Табов поддържаха твърде-
нието, че 6-те склада са необходими за  
съхраняване на разпръснатите и скла-
дирани в момента на открито или под 
временни палатки. опасни боеприпаси 
без никакви намерения за евентуална 
утилизация, което най-много плаши 
жителите на Лозенец и Стралджа. 
„ С база „Стралджа Мараш”имаме 
проблеми и то огромни”, подчерта 
в изказването си и кмета Митко Ан-
донов, който припомни жертвите, 
ранените, разрушенията и щетите от 
миналогодишния взрив както и пос-
ледвалите страхове на населението от 
контролираните взривове.

 Подробно за решението и притес-
ненията около възстановяването на 
складовете, четете на стр. 3

Ïúëíà ïðîìÿíà íà 
óë.”Ì. Ðóáåíîâà”

Сбъдна се една мечта на живеещите по ул.”Мати Рубенова” в Стралджа. 
Тежкото състояние на асфалта, което предизвикваше  неудобно движение 
на хора и ППС, най-сетне ще се промени. Благодарение настойчивостта 
на кмета Митко Андонов и гласуваните от ОбС бюджетни средства над 20 
хил.лв., улицата се ремонтира основно. Половината се презалива, а другата 
половина е с кърпеж. Хубавите октомврийски дни  позволиха да се кон-
центрират техника и специалисти и за кратко време ремонта да приключи. 
Обновлението се приема с видимо задоволство и радост от целия квартал. 
Някой от хората  пожелаха лично да благодарят на кмета Митко Андонов за 
решението на проблема. 
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 Ïðîåêòî- áþäæåò 2014-2016  
„çà” èëè „ïðîòèâ” – áåç êîìåíòàð

Октомврийското заседание на ОбС 
Стралджа ще остане в историята с еди-
нодушието на съветниците в подкрепа 
на Лозенец за спиране дейността на 
база „Стралджа-Мараш”. Загърбили 
политически пристрастия избраниците 
на общината бяха категорични в реше-
нието си,  чрез съдействие на всички 
възможни държавни органи, да намерят 
начин за ликвидиране страховете на 
населението от дейността на злополуч-
ната база „Стралджа-Мараш”. Не така 
се развиха нещата, обаче, по-нататък. 
Без никакви мотиви или обяснения, без 
коментар от страна на представителите 
на групата съветници от опозицията 
предложения проекто-бюджет за 2014 
г. и бюджетна прогноза за 2015 и 2016 
г.  одобриха  8 от групата съветници 

на  „Коалиция 
за България” и 
един въздържал 
се. Другите 7 от 
групата на опо-
зицията гласу-
ваха „против”. 
Нямаше  каквито 
и да било комен-
тари ,  мотиви , 
предложения , 
или обяснения за 
липсата на под-
крепа. На пока-
ната на предсе-
дателя Атанаска 

Кабакова  за диалог и разискване по 
темата, за даване на предложения за 
корекции по документа, последва мъл-
чание. Прегласуването на решението 
повтори резултата.

При обсъждане на следващите точ-
ки от дневния ред  нямаше и следа от 
това поведение. ОбС одобри изключе-
ние от минималния брой на учениците 
в паралелките на ОУ ”Св. Св. Кирил 
и Методий” Зимница. Така при І, ІV, 
V, VІ, VІІ и VІІІ клас ще има по една 
самостоятелна маломерна паралелка, 
недостигът на ученици е общо 18. ОбС 
осигурява допълнително средства за 
издръжката им по бюджета за тази го-
дина – 1 730 лв. като дофинансиране  и 
поема ангажимента да осигури по бю-
джета за новата 3 461 лв..Единодушие 

имаше и за продажба чрез публичен 
явен търг на недвижим имот  765 кв.м. 
в Маленово като гласуваната начална 
тръжна цена е в размер на 2700 лв.  На 
обсъждане бе подложено предложение-
то на кмета Митко Андонов за отдаване 
под наем на „Мостинженеринг”АД 
недвижим общински имот в Зимница 
за срок от три месеца и наемна цена 
80 лв.  16-те съветници гласуваха „за” 
с  допълнението направено от Паруш 
Парушев за   внасяне на гаранция 
от фирмата в размер на 5000 лв. По 
следващата точка  след кратко обсъж-
дане  бе прието  предложението на г-н 
Андонов за прекратяване на договор и  
приемане на проект за Споразумение с 
„ПНЕ УИНД СТРАЛДЖА-КАМЕНЕЦ 
за изграждане на вятърно-енергиен 
парк. Като допълнение към решението 
влезе предложение на Живко Ангелов 
за  отпадане възможността фирмата 
да предявява претенции към възста-
новяване на средства от общината. 
Нямаше противоречия и при гласуване 
командировките  за третото тримесечие 
на председателя на ОбС и кмета на об-
щината. При обсъждане на поредните 
еднократни помощи за граждани стана 
ясно, че броят на кандидатстващите все 
повече се увеличават, а  средствата на 
ОбС са изчерпани. Така удовлетворя-
ването на една част от молбите стана 
възможно чрез предоставяне средства 
от резерва на кмета. 

Íîâè 6 äúðæàâíè ñëóæèòåëè â îáùèíà Ñòðàëäæà
Анна Грозева, гл.експерт „Екология” в отдел „ТСУ и екология”, Валентин 

Велчев, гл.експерт „Земеделие и гори” в отдел „Икономически дейности 
и общинска соб-
ственост”, Живка 
Балъкчиева ,  гл . 
експерт в отдел 
„Административ-
но-правно обслуж-
ване”, Динка Хри-
стова, служител по 
сигурността и ин-
формацията, Ми-
лена Йорданова, 
гл.експерт „Евро-
пейски програми 
и проекти” в отдел 
„ТСУ и екология”, Валентина Рибарова, гл.експерт „Приходи” в Дирекция 
„Местни данъци и такси” – това са новите шест държавни служители в 
община Стралджа, които на официална церемония, предшествана от химна 
на България,  произнесоха клетвата и  подписаха клетвения лист. Преди 
това събитие всички те участваха в конкурс за обявените длъжности  и, 
както отбеляза секретаря на общината Атанаска Христова, „представиха се  
отлично”.  И шестимата новоназначени държавни служители са с висше 
образование, доказани професионални качества и умения в своята област, 
мотивирани да работят в изпълнение целите  на общината.  

 „Да си държавен служител е чест и отговорност и аз очаквам от всеки от 
вас много усилия, упоритост, всеотдайност в изпълнение на задълженията. 
Очаквам активна работа в помощ на гражданите и за доброто развитие на 
общината.”, подчерта в поздравлението си кмета Митко Андонов. Свидетели 
на събитието станаха Атанаска Кабакова, председател на ОбС, зам.кметове-
те Иван Георгиев и Мария Толева , кметовете и кметските наместници от 
общината и общински служители.

Ìëàäåæêè îïèò ïî êîìóíèêàòèâíà ñòðàòåãèÿ 
Двама млади специалисти 

от община Стралджа, Марияна 
Вълева и Янко Стоянов,  взеха 
участие в Международна кон-
ференция на тема „Успешни 
практики за стратегическа ко-
муникация в местната админи-
страция – моделът на община 
Бургас и община Гент, Белгия”. 
Събитието е част от дейностите 
по проекта на община Бургас 

„Иновативни модели за добро и прозрачно управление в община Бургас”, 
който се изпълнява в партньорство с община Гент, Белгия. В работата на 
конференцията, чиято цел бе обмяна на опит по комуникативна стратегия и 
добри практики по сформиране на комуникативни звена, обсъждане  изграж-
дането на партньорски мрежи  между общините,   участваха представители 
на областни администрации и общини от България , сдружения и НПО. 
Стралджанските представители, които натрупаха добър опит, са впечатлени 
от участието на Божидар Кънчев, секретар на община Бургас, Барт Росо, 
координатор за е-стратегията на община Гент и Веерле де Брюн, директор 
дирекция „Комуникации” от община Гент. „Имаме доста да учим, ако искаме 
делата ни да потръгнат по европейски”, споделиха младите хора, които имат 
желание и готовност да приложат наученото.

×ÐÄ   èëè êàê äà íàïðàâèì ùàñòëèâ ÷îâåêà äî íàñ
    Неуморими са представителите на 

клуб „Втора младост” във Воденичане. 
Неуморими в желанието си да създават 
радост на всеки от членовете на орга-
низацията. „Рождените дни са най-при-
ятния повод да обърнем внимание , да 
засвидетелстваме уважение  към нашите 
приятели от клуба. Та ние сме едно се-
мейство в което, за да има радост, трябва 
да организираме подходящи събития. За 
да има повече усмивки трябва да звучат 
песни. За да има настроение трябва да 
има музика и танци.”, така „оправдава” 
ежемесечното отпразнуване на рождени 
дни в клуба председателя Вичо Маринов. 
През септември торти и пожелания имаше 
за Вилияна Иванова, Господинка Маринова, Жечка Христова, Атанаска 
Русчева, Стоянка Манова и Йорданка Великова. Всяка от тези достолепни 
дами е достатъчно оригинална, способна, сръчна, за да поднесе изненада 
в деня на празника. И в клуба трапезата отново беше пълна с невероятни 
кулинарни изделия, имаше наздравици, поетични поздравления и всичко от 
което се нуждае един хубав празник.

Åâðîïåéñêè îïèò è íîâè ïàðòíüîðñòâà
Двама  представители на Община Стралджа взеха участие в Изло-

жение на общините от Югоизточна Европа  - НЕКСПО2013,  в гр.Риека, 
РХърватия - Атанаска Кабакова, председател на ОбС и Динка Христова, 
служител  по сигурността и информацията. 

За контактите, ползата от участието в срещите разговаряме с г-жа 
Атанаска Кабакова, председател на ОбС

На 25-27 септември 2013 г. в 
гр.Риека, Хърватия Мрежата на асо-
циациите  и местните власти от 
Югоизточна Европа /НАЛАС/ проведе 
второто изложение на общините от 
Югоизточна Европа – НЕКСПО 2013. 
То беше под патронажа на  президента 
на РХърватия  Иво Йосипович. Изло-
жението е най-голямото международ-
но  събитие и в него взеха участие 
общини и асоциации от 16 държави 
от Югоизточна Европа. От България  
НСОРБ,община Пловдив и община 

Несебър представиха по най-атрак-
тивен начин богатото историческо 
наследство, красивата природа, член-
ството в Европейския съюз и активна-
та работа на общините по усвояване 
на европейските фондове. 

Мотото на изложението беше  „Пъ-
тят към интеграция в ЕС – премахване 
на бариерите, отключване  на нашия 
потенциал. На него бе посветена и 
проведената конференция в Културен 
дом „Шушак” гр.Риека с участието на 
над 400 кметове, председатели на ОбС, 

зам.кметове. Проведените семинари 
бяха  по две основни теми – „Подо-
бряване  практиките за устойчиво 
развитие” и „Подобряване на упра-
вленските и партньорски практики”. 
НСОРБ бе домакин на разискванията 
и сподели опит по подготовка за 
присъединяване към ЕС – какво да 
направим и какво не. Изключително 
разнообразните проблеми, разисквани 
в семинарите позволиха да се видят 
постиженията и проблемите, свърза-
ни с повишаване  информираността 
на гражданите, развитие на селските 
райони и туризъм, ефективно местно 
самоуправление, равнопоставеност на 
мъжете и жените, участие на младите 
хора в управлението на местно ниво, 
технологии за използване, опазване на 
енергийни източници и околната среда.

Домакините – кметовете на Риека 
Войко Оберснел и на Опатия – Иво  
Джумич, осигуриха много добри ус-
ловия и организация на събитието. 
На официалната церемония  при за-
криване на събитието президентът на 
НАЛАС Антон Пернак, кмет на Трзин, 
Словения, предаде домакинството на 
най-големия форум на местните власти 
в Югоизточна Европа – NEХPO 2015  
на инж.Иван Тотев, кмет на община 
Пловдив. Мотото на форума   за 2015 г.  
е „Градовете и регионите – двигатели 
на икономически растеж в Югоизточна 
Европа”. Гинка Чавдарова, изп.дирек-
тор на НСОРБ и инж.Тотев поканиха 
общините да посетят Пловдив и да се 
запознаят с опита на България.

Участието на представителите 
от Община Стралджа позволи да се 
прецени мястото и дейността на об-
щината в процеса на присъединяване, 
да извлечем положителни тенденции 
и проучим опита на общините в Юго-
източна Европа, установим бъдещи  
партньорства за по-успешно развитие 
и прилагане на европейски практики.
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ÎáÑ Ñòðàëäæà  ïîäêðåïÿ ïðîòåñòà íà Ëîçåíåö

Ñ èñêàíèÿ  äî òðè ìèíèñòåðñòâà
Áàðèåðè ñðåùó âúçñòàíîâÿâàíå äåéíîñòòà íà áàçà "Ñòðàëäæà - Ìàðàø”

С решението си ОбС –Страл-
джа настоява  със съвместните 
действия на МОСВ, МО и МВР 
да бъде прекратена дейността на 
фирмите в база „Стралджа-Ма-
раш” по производство, търговия, 
превоз, съхраняване на оръжия, 
боеприпаси, взривни вещества и 
пиротехнически средства. Освен 
това ОбС задължава  общинска 
администрация във връзка с 
постъпило заявление от „Ривърс 
Инвест” ЕООД за строеж на 6 бр. 
сдвоени складове за съхранение 
на боеприпаси и взривни мате-

След задълбочено проучване 
искането на Инициативния коми-
тет от с.Лозенец за недопускане 
възстановяването  на складо-
ва база „Стралджа-Мараш”, 
изслушване на двете страни 
– представителите на селото 
и на фирми „Ривърс Инвест” 
ЕООД ,„Милитъри продакшън 
интернешънъл”ЕАД, „Берета 
трейдинг” ООД, ОбС Стралджа   
взе единодушно решение за от-
правяне искания:

Äî ìèíèñòúðà íà ÌÎÑÂ:
- да бъде извършена пълна проверка на издаденото разрешител-

но за изграждане и експлоатация на производствено-складова база 
„Стралджа-Мараш”, да се установи операторът „Берета трейдинг” 
ООД спазвал ли е нормативните изисквания относно начина за 
извършване на дейностите в базата, както и действията по време 
на голямата авария през юни 2012г., да се извърши проверка на 
юридическите и икономически възможности на оператора да 
продължи да осъществява тази високо рискова дейност, при все 
че дружеството е в процедура на несъстоятелност, в рамките 
на тази проверка да се сформира Междуведомствена комисия 
със специалисти и представители на местната общественост за 
констатиране състоянието на базата в момента, да се проучат 
последствията от аварията , да се изиска извършване на ОВОС 
на обекта, да се издаде акт, с който да се отмени издаденото раз-
решително за изграждане и експлоатация на това предприятие с 
висок рисков потенциал. 

Äî ìèíèñòúðà íà ÌÎ:
- да се възложи пълна проверка на всички договори с 

Консорциум „Берета трейдинг” ООД, „Милитъри продакшън 
интернешънъл” ООД, както и законосъобразността на тяхното 
изпълнение. Ако има действащи такива те да бъдат незабавно   
прекратени,  да не се допуска сключването на нови за производ-
ство, търговия, превоз и съхраняване на оръжия, боеприпаси, 
взривни вещества и пиротехнически средства,

Äî ìèíèñòúðà íà ÌÂÐ:
- да се възложи проверка  и анализ на дейността на ба-

зата за периода 2009-2013 г. и резултатите да се предоставят 
на вниманието на ОбС. Упълномощените служби да приемат с 
констативни протоколи и подробно описани в тях видове и ко-
личества боеприпаси, които се унищожават чрез контролирано 
взривяване. Да не се издават разрешителни за транспортиране в 
базата на взривни вещества и боеприпаси.

риали върху съществуващите 
площадки, да  изиска становище 
от Междуведомствения съвет по 
отбранителна индустрия и си-
гурност на доставките към МС 
относно изграждане на сгради и 
съоръжения за съхранение, ути-
лизация на боеприпаси и оръжия 
при положение, че собственикът 
на територията „Ривърс Инвест” 
ЕООД няма издаден лиценз за 
този вид дейност.

Присъстващите на заседание-
то 16 съветници казаха „да” на 

решението с което засвидетел-
стваха активната си подкрепа на 
Лозенец. Кметът Митко Андонов 
, който преди дни изпрати до 
всички възможни институции си-
гнални  и тре-
вожни писма 
по проблема, 
и нф о рм и р а 
присъстващи-
те  за получе-
ният отговор 
от  народния 
представител 
Атанас Мер-
джанов, пред-
с ед ат ел  на 
комисията по 
вътрешна си-
гурност и об-
ществен ред 
при НС, в който подчертава, че 
е изцяло съпричастен с жителите 
на Лозенец и не е съгласен с реа-
лизирането на инвестиционното 
намерение относно поетапно 
възстановяване на складовете 
за съхранение на боеприпаси и 
взривни материали. „От пози-
цията, която заемам ще направя 
всичко възможно исканията на 
хората да бъдат уважени, тъй като  
те са напълно основателни”, се 
посочва в писмото.

По време на съвместното 
заседание на постоянните коми-
сии в което взеха участие кмета 
на общината Митко Андонов, 
заместниците Иван Георгиев и 
Мария Толева, секретаря Ата-
наска Христова, гл.архитект 
на общината Евгени Чобанов, 
юриста Снежана Енчева, кмета 
на Лозенец Петранка Добре-
ва и др.общински служители  
много сериозно беше обсъдено 
искането на Лозенец да не се 
възстановява складовата база 
„Стралджа-Мараш”. Водени от 
желанието за вземане на възмож-
но най-правилното и справедливо 

решение съветниците изслушаха 
и двете страни, както и мнение-
то на специалистите. Атанаска 
Кабакова, председател на ОбС, 
последователно даде думата на 
инж.Иван Табов, представител 
на фирмата , която изпълнява 
поръчката за унищожаване на съ-
браните боеприпаси и на придру-
жаващия го Людмил Георгиев, 
представител на собствениците 
на складовата база „Стралджа-
Мараш”. Арх.Чобанов запозна 
съветниците с предисторията 
по изграждане на предприятие-

то според която площадките са 
отразени в кадастралната карта 
на Стралджа  като обект със 
специално предназначение, което 

визира бившия военен завод. Но 
днес , след аварията и смяната 
на собствениците, нещата види-
мо се променят. Значение има 
изискването на ЗООС и Закона 

за бедствия и аварии, както и 
поднормативната база. Депозира-
ното искане в община Стралджа 
за възстановяване на складовете 
за съхранение на боеприпаси, 
предизвика общината да иска 
становището на министъра  на 
околната среда и водите, както 

и извършване на мониторинг на 
площадките. Според стралджан-
ци проблемът не е в складовете 
, а в това какво ще се съхранява 
в тях. В този дух бяха и изказ-
ванията на съветниците които 
поискаха допълнителна инфор-
мация от представителите на 
база „Стралджа-Мараш”: колко 
са останалите за взривяване 
боеприпаси, до кога планират 
взривяване, кой е реалния соб-
ственик на „Берета трейдинг”, 
какви са връзките между отдел-
ните фирми с отношение към 
базата, има ли гаранции, че няма 
да се стигне до утилизация и др. 
Както г-н Георгиев така и инж. 
Табов поддържаха твърдението, 
че 6-те склада са необходими за  
съхраняване на разпръснатите и 
складирани в момента на открито 
или под временни палатки. Опас-
ни боеприпаси без никакви наме-
рения за евентуална утилизация, 
което най-много плаши жителите 
на Лозенец и Стралджа. „ С база 
„Стралджа Мараш” имаме про-
блеми и то огромни”, подчерта 
в изказването си и кмета Митко 
Андонов, който припомни жерт-
вите, ранените, разрушенията и 
щетите от миналогодишния взрив 
както и последвалите страхове на 
населението от контролираните 
взривове. Той изрази всеобща-
та загриженост за бъдещето , 
за спокойствието на хората от 
Лозенец и Стралджа, припомни 
за изпратеното сигнално писмо 
до всички институции. „Ние 
очаквахме поне загриженост от 
представителите на базата, от 
новия собственик, доказателства, 
че  заедно ще мислим и рабо-
тим без вреда за населението, 
но не срещаме такава, липсва 
отговорност, а това наистина е 
притеснително.” 

       Във втората част на засе-
данието представителите на ИК 
в Лозенец внесоха пространен 
доклад за  техните наблюдения 
и констатации какво се е случ-
вало в базата, какво се случва 
днес и какво може да се случи 
в бъдеще – тревожно, с много 
факти, конкретни писма, отго-
вори , сравнителни анализи и 
молба за подкрепа в решаването 
на един проблем който касае не 
само спокойствието, но и живота 

на местните хора. „Чувстваме се 
като заложници, не искаме да 
бъдем застрашени, настояваме 
за забрана на този вид дейност  
както и пълна проверка на със-
тоянието на почва, вода и въздух” 
приключи информацията си Дина 
Попова, председател на ИК.
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Â Îáùèíà Ñòðàëäæà

Ñòðåìåæ êúì äîáðè ïðàêòèêè è ìîäåðíè óñëóãè
Екипът по проект „Об-

щина Стралджа – за ефек-
тивна структура и подобрена 
дейност в полза на гражда-
ните и бизнеса”, който се 
изпълнява по Оперативна 
програма „Административен 
капацитет”, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд, 
готви редовен Междинен тех-
нически доклад за периода 
м.юли – м.септември 2013 г. 
Според ръководителя  Ата-
наска Христова, секретар на 
общината, най-интересното 
в този редовен доклад е завършената 
дейност 2 „Провеждане на функцио-
нален анализ на Общинска админи-
страция  Стралджа”. „Будна община 
с добри традиции и отличен микс от 
млади и опитни служители , с добро 
комуникиране и мотивация за работа”, 
така определиха колектива специали-
стите от Интернешънъл Хюман рисор-
сиз, които проведоха функционалния 
анализ на общината. Според проф. 
д.с.н. Цветан Давидков, преподавател 
в СУ, колективът трябва да осъзнае 
взаимосвързаността при планиране, 
изпълнение и отчитане на целите, а 
проектът е средство „да се огледаме, 
да си създадем култура в отношенията 
вътре в колектива и с гражданите”. В 
заключенията на анализа се посочва, 
че „в община Стралджа е постигнато 
добро равнище на работа, което пред-
полага, че всеки служител би трябвало 

да се чувства добре на работното 
си място. Но да има и стремеж към 
промяна винаги е по-добре от застой, 
защото така правим нещо и за тези, 
които ще дойдат след нас”. Проф.
Давидков добави посланието при 
формулиране на цели да се посочват 
и алтернативни решения, да се търсят 
и прилагат мотиви за диференциране 
при оценката на изпълнението, защото  
еднаквата оценка деморализира хора-
та. Част от културата на формиране на 
цел и постигане на резултат е как да 
разберем, че нещо се е случило, което 
предполага, че трябва да се научим 
да наблюдаваме задълбочено, има 
смисъл и в определено икономизиране 
на мисленето, което също е фактор 
за ефикасност на общата работа в 
администрацията. Да се намери до-
брия баланс между специализация  
и универсалност на служителите, 
периодично да се прави анализ на 

постигнатото със стремеж 
да се учим от по-добрите. 
По отношение на въведената 
Система за управление на 
качеството, ИСО, проф. Да-
видков прибави препоръката 
за използване на системата 
по съдържателен и смислен 
начин, за да се превърне тя 
в инструмент за подобряване 
на работата. По отношение 
на предстоящите дейности 
проф.Давидков препоръча 
още по-ясно да се дефинират 
правомощията  на отделните 
звена при разработването на 

Вътрешните правила.
Функционалният анализ бе про-

веден съобразно основните етапи от 
Единната методология за провеждане 
на такъв, базира се на анализ на теку-
щото състояние, идентифициране на 
области за подобрение, формулиране 
на препоръки за подобряване – все 
етапи от Методологията. Сред из-
ползваните методи бяха провеждане 
на анкети и интервюта.

Изпълнението на проекта „Община 
Стралджа – за ефективна структура и 
подобрена дейност в полза на гражда-
ните и бизнеса” има за цел да допри-
несе за подобряване организацията на 
работа на общинска администрация 
за ефективно изпълнение на нейните 
функции.

В ход е изпълнението на дейност 
3 „Разработване на нови Вътрешни 
правила”.

Нова модерна 
подвижна помпе-
на станция зара-
боти в землището 
на с.Джинот. Съ-
оръжението, кое-
то е единствено 
в Ямболска об-
ласт,  е собстве-
ност на ЕТ”Тодор 
Тодоров”, който 
чрез европейски 
проект по фонд 
„Земеделие”, ин-
вестира в обекта 
сериозни сред-
ства. Към новата станция има обо-
собена водна шахта от р.Мочурица, 
която събира необходимата  поливна 

вода, изграден е трансформатор, ел. 
и ВиК мрежа. Чрез съоръжението 
собственикът осигурява достатъчно  

Ìîäåðíà ïîìïåíà ñòàíöèÿ  
îñèãóðÿâà âèñîêè äîáèâè

вода за 1000 дка  поливна площ заета 
само с царевица. 

Началото на жътвата се планира 
за средата на октомври.  Колкото 
и смело да звучи Тодор Тодоров 
реално очаква среден добив   от 
850 до 1000 кг царевица от декар. 
Значение за това има и използвания 

френски сорт „Пионер 512”. Наблю-
денията показват, че на декар има 
по 7 хил. стебла, всяко стебло  с  
по два кочана, а от един кочан  се 
получават по 120 гр. зърно. „Цяло 
лято използваме новата помпена 
станция  при пълно натоварване и 
съм доволен, че работи безотказно.”, 

споделя г-н Тодоров според който  
инвестицията  е навременна и с от 
голямо значение. „ Грубата сметка 
ми дава основание да твърдя, че 
добивите  ще бъдат поне с 20 % 
по-високи от предишните. Показа-
телен е и интересът на колегите от 
земеделски кооперации, които искат 
да последват нашия пример”.

Преди да заработи съоръже-
нието земеделския производител 
използвал неефективни поливни 
съоръжения, които само оскъпява-
ли продукцията без да повишават 
средните добиви. Въвеждането в 
експлоатация на подвижната помпе-
на станция в Джинот е добър опит да 
се възстанови интереса на местните 
земеделци към поливната царевица 
и възстановяване на хидромелиора-
тивната структура както в общината 
така и в областта. „Бъдещето е на 
поливното земеделие!” категоричен 
е Тодор Тодоров, който следи всич-
ки новости в тази област и мечтае 
Джинот да се превърне в едно от 
землищата в община Стралджа с 
европейско земеделие и рекордни 
добиви.   

Ñ ìîëáà çà ïîäêðåïà
Народно читалище „Възраждане – 1928” Войника тази година ще отбележи своята 

85-годишнина. На 31 октомври читалищното настоятелство  организира тържествено 
събрание – концерт, на което ще покаже успехите на нашата малка  културна институция, 
една от най-добрите в община Стралджа. Като всички останали читалища у нас, обаче , и 
това във Войника е твърде бедно. Ето защо ние се нуждаем от  подкрепа за подобаващо 
достойно  отбелязване на годишнината. Обръщаме се  с молба за помощ към всички 
войничани, към  хората живели и работили във Войника, към всички  обичащи селото и 
читалището. Средствата изпращайте на банкова сметка BG UNCP  75271044970626, клон  
Ямбол или на адрес НЧ „Възраждане 1928” с.Войника, Янко Димитров Стефов, председател.

Оставаме с надежда и най-голямо уважение към всички  бъдещи спомоществуватели.

Ïðèçíàíèå çà  çäðàâåí ìåäèàòîð
Здравният медиатор при община Стралджа Мильо Добрев  получи Грамота за специален 

принос за повишаване имунизационния обхват сред общността. Отличието бе връчено от 
проф. Ивайло Търнев, началник на клиниката по неврология при УМБАЛ”Александровска”, 
професор в катедра по неврология в МУ и катедра по конгнитивна наука и психология в НБУ. 
Това се случи в присъствието на представители на Националния съвет за сътрудничество по 
етническите и интеграционни въпроси към МС, Комисия по здравеопазване при НС, Ми-
нистерство на здравеопазването и НЗОК по време на  VІІ-та  Национална среща по проекта 
„Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”, която се проведе в края на м.септември в 
София. Като партньори на инициативата свое присъствие имаха и Министерство на младежта, 
образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Националната мрежа 
на здравните медиатори, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, БЧК, Бъл-
гарско сдружение по иновативна медицина и Българско сдружение по ваксинопрофилактика.

 „Целта на срещата бе да предостави платформа на основните участници в проекта „Заедно 
за по-добро здраве- от нас, за нас” за представяне на решения за разширяване на мрежите 
от здравни медиатори, оптимизиране на работата ни в рамките на ромските общности и 
представяне на добри практики за подобряване комуникацията между институциите, здрав-
ните системи и ромските общности”, споделя Мильо Добрев. Отчитайки мястото на община 
Стралджа в дейността по имунопрофилактика, опитния здравен медиатор , който работи в 
тази област повече от десет години, дава висока оценка на постигнатото. „Имунизирането при 
нас  е с широк обхват, няма пропуснати имунизации. Добри са резултатите и от проведения 
втори прием имунизация  при момичета над 12 г. за рак на маточната шийка и първи прием 
на набор 2002. Това се постига с много труд”, убеден е Мильо Добрев, който има доказан 
авторитет и постигнато доверие сред ромското население. В кварталите в града,   по селата 
на общината и в училищата  се организират периодично здравни беседи, разпространяват 
се информационни брошури, провеждат се срещи с личните лекари, както и индивидуални 
посещения по домовете. Всичко това изиграва своята положителна роля за правилно отно-
шение към имунопрофилактиката и ограничаване на сериозни заболявания сред общността.

Çà ïî-ñïîêîéíè çèìíè äíè
В Община Стралджа  1221 социално слаби 

граждани ще посрещнат зимата малко по-спокойни. 
Те ще  получат тази година хранителни продукти 
от БЧК по Програмата „Разпределение на храни от 
интервенционните запаси на ЕС”.  Храните бяха 
доставени в града  с автомобил на БЧК.  Митко 
Филипов, директор на  ОС на БЧК , Ямбол запозна 
Мария Толева, зам.кмет на общината, със съдържа-
нието на пакетите и списъците на правоимащите.  
„Общината има създадена добра организация по 
разпределението и раздаването на тези интервенционни запаси. Ден преди доставката помеще-
нието беше хигиенизирано и подготвено за складиране на хранителните продукти, уточнен е 
екипът, който ще посреща социално слабите, за да получат пакетите.”, информира г-жа Толева.

Раздаването на храните – първи транш,  започна от 8 октомври  в пункта , осигурен от община 
Стралджа на ул. „Хемус”, срещу битовия комбинат. Лично кметът на общината Митко Андонов 
пристигна там заедно с г-жа Толева, за да провери как стартира  раздаването на помощите и да 
успокои хората , че създадената организация е добра и при спазване на необходимата  дисциплина  
и ред за всички ще бъде  добре. 

Имащите право на тези помощи са уязвими граждани, хора включени в списъците на Агенцията 
за социално подпомагане. Помощите  се получават срещу представен документ за самоличност 
, лично или с нотариално заверено пълномощно. Съдържанието на пакета от първи транш  е 
25,150 кг -общо количество, с 10 вида хранителни продукти – ориз- 3 пакета, брашно- 4 пакета, 
захар - 5 пакета, олио - 5 бутилки, зрял фасул-1 пакет, леща- 2 кг, конфитюр- 2 кг, пчелен мед- 
1,5 кг, вафли – две кутии, картофено пюре – три кутии. Получавайки ги хората споделяха, че 
са доволни, но не липсва съмнението, че както в предишни години  някой от правоимащите ще 
пласират пакетите, за да си осигурят насреща пари в брой. 

Още първия ден за раздаване на помощите обещанията за спокойно  присъствие на опашката 
все пак бяха нарушени и се наложи  присъствие на полицията, за да няма  дразги и напрежение.

Вторият транш за раздаване на помощи от интервенционните запаси ще е в периода 2-31 
декември 2013 г.
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Äî âñè÷êè ñòðàëäæàíöè, êîèòî æèâåÿò è 
ðàáîòÿò â Ñîôèÿ

СКЪПИ ЗЕМЛЯЦИ,
Във връзка с отбелязване Празника на Стралджа, 8 ноември , община 

Стралджа организира  на 9 ноември 2013 г. в  Стралджа, ресторант „Хемус” 
от 11 ч. СРЕЩА НА ЗЕМЛЯЦИТЕ. Идеята е да се съберем заедно в родния 
град, да поговорим за миналото, да обсъдим настоящето, да помечтаем за 
бъдещето.

Очакваме желаещите да участват в срещата да се обадят на тел. 04761/  
64-62 , 69-74,64-68  или на 0885599420,  0885222006, 0885599434, може и 
на електронния адрес на общината straldjainf@yahoo.com

Всички сте добре дошли на родна земя! Ще се радваме да бъдем заедно 
в един празничен ден.

    
МИТКО АНДОНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Ïî ñòúïêèòå íà äåäèòå
Ñåäìà ðîäîâî-çåìëÿ÷åñêà ñðåùà â Àòîëîâî

С поклон пред  тези, които имаха нещастието да изживеят 
цялата трагедия на бежанците, поклон пред героизма и стра-
данието, поклон пред търпението и съхранението на огромната 
любов към род и родина, за седми пореден път в с. Атолово се 
събраха наследниците на първите заселници.

Надя ЖЕЧЕВА
Родово-земляческата 

среща  под девиза „По 
стъпките на дедите ни” 
бе тържествено открита 
от кметския наместник 
на селото Стефан Соти-
ров. Гости на събитието 
бяха кмета на община-
та Митко Андонов със 
своите заместници Иван 
Георгиев и Мария Толе-
ва, заедно с Иван Ива-
нов, зам.обл.управител. 
Първото, което обедини 
всички присъстващи беше поднасянето 
на венци на признателност пред памет-
ната плоча на лорд Атол – от името на 
кмета Митко Андонов, от областната 
администрация , от признателните 
атоловци, от Съюза на Македонските 
организации и Съюза на Тракийските 
дружества... „Да не забравяме исто-
рията, която говори, да не забравяме , 
майките, които отгледаха своите и чуж-
дите деца в едно свирепо време, да не 
забравяме сълзите на бежанския живот, 
да не забравяме жеста на английската 
фондация „Спасете децата” … прикани 
г-н Сотиров подкрепен от множеството 
с ръкопляскания. И присъстващите не 

криеха вълнението от спомените. 
83-годишният дядо Стоян Дими-

тров, който помни трагичния живот на 
дядо си, преселник от Гърция, е роден 
в Атолово. Мило му е родното село, 
но не престава да жали за съдбата на 
онези, които вече не са между живите. 
Пристигналите от Пловдив за случая  
Атанаска Вълкова и Мария Атанасова, 
дъщери на Димитър Матанков,  вече 
нямат близки в Атолово, но са тук, за 
да срещнат свои роднини, да запознаят 
децата и внуците с братовчедите. „Баба 
скрила пендарите си под сайванта с 
надеждата, че ще се върне, но… ос-
тават да живеят в Атолово, където са 
оземлени и продължават рода”, жените 
развълнувано обръщат страница по 
страница историята на  пристигналите 
от гръцка Македония и Турска Тракия 
техни деди и се радват, че има кой да 
ги събира в Атолово. 

Тържеството продължи в църквата 
„Св.Димитър” където  отец Силвестър, 
духовен настойник на Сливенска епар-
хия,  отец Йордан ,свещеник от Жельо 
войвода, заедно с отец Димитър от 
Стралджа отслужиха празнична литур-
гия и водосвет за здраве. Край иконите, 

дарени от първите заселници в селото, 
присъстващите  търсеха имената на 
своите роднини и обясняваха на по-
младите: „Духът на дедите е тук, ние 
сме продължители на живота, трябва 
да знаем и да помним!”, мълвяха 
жените, кротко изтривайки издайни-
чески сълзи по лицето. Свещниците за 
здраве натежаха, но като че ли повече 
все пак бяха запалените свещички за 
мъртвите…

Родът, майка България, буквите и 
вярата са водещи в атоловския празник 
всяка година. И една неизкоренима 
любов към мястото дало живот на 
новите наследници.  Пред читалище-
то в селото тържеството продължи 

с пространно историческо слово на 
кметския наместник Стефан Сотиров, 
който проследи цялото движение на 
бежанците към Атолово, заселването, 
перипетиите, мъката, страданието , 
надеждите… Без прикриване на въл-
нението  и с очевидно уважение към 
миналото, което не бива да се забравя.

В Атолово фондацията-дарител и 
държавата окъщяват над 149 семей-
ства, раздадени са над 152 полски 
имоти. Благодарение настойчивостта 
на новите атоловци   пред министъра 
много скоро  е издействано на гарата 
да спира  влака,  с 
меджии, доброволен 
труд, само за две годи-
ни в селото е изграде-
на и църква,  на ръка 
всеки стопанин поема 
задължението да про-
копае водопровод, за 
да стигне водата до 
всеки дом… Дома-
кинствата постепенно 
укрепват, в дворовете 
играят по 5-6 деца, 
нощем до късно светят 
газеничета на които 

жените  плетат и предат,люто и димят-
но, за да извайват красивите местни 
народни носии… В края на 50-те 
години на миналия век селото достига 
своя връх, в него живеят и работят 980 
души. Днес те  са 194. Но Атолово 
съществува, въпреки кризите и пре-
пятствията. И кметството прави необ-
ходимото за бъдещето му. Предстои 
преасфалтиране  на улици, изграждане 
на канавка, има проект за ремонт на 
църквата. „Имаме читалище и църква, 
имаме желание и поводи да се събира-
ме. Остава да си пожелаем да сме живи 
и здрави!” , завърши оптимистично г-н 
Сотиров приканвайки присъстващите 
за повече усмивки , „защото така биха 
искали да ни виждат дедите”.

Таня Алексиева, представител на 
бежанците от Гръцка Македония, раз-
каза за Илинденско- Преображенското 
въстание, припомни строителството 
на къщите в Атолово-  кантон бичим 
и широнски, за задружния живот на 
тракийци и македонци. „Да се връщаме 
в Атолово, съхранили този плам на 
дедите!”, завърши тя.

„Нашата Тракия е медена пита!” 
поетично започна своето изказване 
Костадинка Димитрова, представи-
тел на Тракийските дружества, която 
гордо се представи като издънка на 

Ярменчевия род от с. Булгаркьой. 
Поздравявайки присъстващите за това 
, че възкресяват онези събития отпреди 

100 години, тя сподели спомените за 
своя дядо Стамо, за който Булгаркьой 
остава „рана-живеница”.

Михаил Вълов, зам.председател 
на Съюза на Тракийските дружества  
в България, прочете поздравителен 
адрес от името на председателя Кра-

симир Премянов, С ръкопляскания 
беше посрещнато  словото на кмета на 
общината Митко Андонов, в което той 
изрази своята дълбока съпричастност 
към организацията и провеждането на 
родово- земляческите срещи.

Хубаво продължение на празника 
беше връчването на поздравителни 
адреси от кмета Митко Андонов към 
най-възрастните жители на Атоло-
во  90-годишните Марийка Иванова,  
Михал Чакъров, Стойка Сапунджиева.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
                    

По-нататък празничният концерт, 
организиран от Инициативния комитет,  
извика усмивките, вдигна настроение-
то. На импровизираната сцена пред чи-
талището звучаха песните на вокалната 
група  при ансамбъл „Гоце Делчев” 

Бургас, Илиян Георгиев, потомък на 
Илия Джибов , заедно със своята оча-

рователна партньорка 
Даниела Ничева от 
спортен клуб „Тандем” 
Ямбол, представиха 
своите спортни танци, 
а ансамбъл „Въжички” 
накара по-младите от 
публиката да зави-
ят хоро на атоловска 
земя. С обещанието 
„И догодина ще бъдем 
заедно в Атолово”! По 
стъпките на дедите 
си!”

Празникът на Ато-
лово за пореден път 

стана бе подкрепен от дарители:  
читалище”Съгласие 2009” с.Атолово, 
ППК”Начало 93” Стралджа, Йордан 
Парушев, Цонко Атанасов и Красимир 
Иванов, Илия Ахчиев, Йордан Ангелов, 
Бойчо Илиев, Христо Колев.
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По повод международният ден на 
учителят- 5 октомври, колективът на ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий” гр.Стралджа 
си организира културно-познавателна 
екскурзия. В ролята на екскурзоводи 
бяха учителите по история, география и 
литература.      Посетиха родните градо-
ве едни от най-великите българи-Васил 
Левски, Христо Ботев, Иван Вазов. 
Сопот е родното място на патриарха 
на българската литература Иван Вазов 
и един от центровете на българското 
възраждане, град с богати културни 
традиции и до днес съхранил родолю-
бият български дух. В Калофер е роден 

известният български поет и  револю-
ционер Христо Ботев. Най-почитаният 
герой на българската история-Апос-
тола на свободата е роден в Карлово.                                                                                
Досега им с древните цивилизации се 
свързва с посещението на град Хисаря 
(наричан Аугуста, Диоклецианополис, 
Севтополис, Алексиополис, Топлица. 
Благоприятният климат и минерални-
те води са привлекли хората по тези 
места от най-дълбока древност. Тук е 
съществувало праисторическо селище 
още преди V-IV хил. пр.Хр. По-късното 
тракийско селище около минералните 
извори е влизало в пределите на Од-

риската държава. Около минералните 
извори били изградени лечебно-рели-
гиозни светилища (нимфеуми). От този 
период датират големите тракийски 
култови съоръжения край Старосел. 
През последните години името Старосел 
стана известно в България, Европа и по 
света. Старосел се свързва и с името на 
покойният археолог д-р Георги Китов. 
Тракийският култов комплекс, в „Чети-
ньова могила“, открит от  Китов през 
2000 г., е най-големият открит досега 
тракийски царски комплекс с мавзолей. 
Гробницата-хероон, наричана от Георги 
Китов "храм", впечатлява с внуши-

телната ограда (крепида) от каменни 
блокове, парадно стълбище с коридор 
и култова площадка. Входът е очертан 
от плочи с пластична и цветна украса. 
Вътрешното помещение е огромна 
кръгла куполна камера с полуколони и 
цветни орнаменти. От северната страна 
на храма се намира вкопана скална вана 
за производство и съхранение на вино. 
Тя е селипсовидна основа и плътна 
замазка. При разкопките вътре са наме-
рени съдове за пиене на вино и цедилки.

В град Панагюрище имаха възмож-
ност да видят уникалното Панагюрско 
златно съкровище е тракийски античен 

златен сервиз за пиене, състоящ се от 
девет златни съда с общо тегло 6 кг, 
то е  открито на 8 декември 1949 г. на 
2 км от гр. Панагюрище в местността 
Мерул, в нивата на Георги Недков То-
палов, от тримата братя Павел, Михаил 
и Петко Дейкови - тухлари и каменари 
по професия.

Градът на първата пушка от Априс-
кото въстание накара всички да се гор-
деят, че са българи. Посетиха родните 
къщи-музеи на поета Димчо Дебелянов, 
революционера Тодор Каблешков, бо-
гатата къща Лютови, къщата на Петко 
Каравелов и други. 

Клисура е един от най-значимите 
в исторически аспект градове за Бъл-
гария. Градът се свързва преди всич-
ко с Априлското г.въстание от 1876 
година, където изиграва водеща роля. 
Роденият в Клисура революционер 
Никола Караджов лично донася в града 
кървавото писмо на Тодор Каблешков, 
което обявява началото на Априлското 
въстание.Клисурската местност Зли дол 
е своеобразен паметник на културата, 
запазил спомените за едно от най-
страшните сражения на Априлското 
въстание, което градът губи в неравен 
бой срещу жестокия поробител и бива 
изцяло опожарен. 

Днешните българските земи са люл-
ка на древни цивилизации, на велики 
българи!

Цветелина Тончева

Ïî ïúòÿ íà âÿðàòà, àïîñòîëèòå 
è äðåâíèòå öèâèëèçàöèè

Çèìíè÷àíñêè ïúòåøåñòâèÿ,  
ïðåæèâÿâàíèÿ è íàñòðîåíèå 

Ñâàòáàòà íà "Çëàòåí êëàñ” íîñè íàãðàäè 
Част от пъстрия 

и неповторим Осми 
Национален тракий-
ски  фолклорен събор 
„Богородична стъп-
ка” 2013 беше учас-
тието на ансамбъл 
„Златен клас”  при чи-
талище „Възраждане 
-1926” с .Зимница . 
Веселата, троплива 
и добре изпълнена 
от самодейците  тра-
кийска сватба събра 

многобройна публика при втора сцена. Автентичния народен ритуал, 
музика и танци предизвикаха настроението на присъстващите, които  се 
включиха в последвалото общо хоро, а ансамбълът бе възнаграден за 
майсторството с Плакет и Диплом за най-добро представяне на събора.
Августовският успех на „Златен клас” успя да повтори и фолклорната 
певческа група „Зорница”, която успешно се представи на 15-то издание 
на Международния фолклорен фестивал на инструментални, танцови и 
певчески групи – Раднево.

Благодарение подкрепата на местния родолюбец Стоян Проданов за 
пореден път зимничани имаха удоволствието  да посетят събора край 
яз „Копринка”. Едно вълнуващо, разчувстващо душата  събитие беше и 
откриването на паметник на ген.Скобелев в Казанлък. Ще запомним  това 
присъствие в града на розите и винаги на път за Шипка ще спираме пред 
паметника на заслужилия генерал. Паметникът беше официално открит от 
Галина Стоянова, кмет на Казанлък и Николай Малинов, Председател на 
Национално дружество „Русофили”. Перфектно проектиран и изработен  
той   внушава почит и респект. Няма да забравим и откриването на Събора 
на русофилите- едно приятно и запомнящо се събитие. Група зимничани 
, организирани от читалището,  имаше удоволствието тази година да 
присъства и на празничната литургия на Манастира „Пресвета Богоро-
дица” Кабиле. Потопихме се  в атмосферата на това толкова българско и 
красиво свято  място и  се почувствахме щастливи. Пристигнали там кой 
за лек, кой от любопитство, но всички с почит към празника „Малката 
Богородица” запалихме свещ за здраве , изрекохме молитва за себе си, 
за близките, за България.

И през октомври не спираме с пътешествията. Посещението на Созо-
пол е свързано с разглеждане архитектурата на този красив черноморски 
курорт, запознаване с историческите и природни забележителности, 
поклонение пред мощите на „Йоан Кръстител” пренесени от остров 
„Св.Иван” и изложени в църквата „Св.Кирил и Методий”.Безспорно тези 
пътувания из страната ни зареждат с много енергия, сили и желание за 
още работа и разбира се, нови пътешествия.

ЕЛКА ПЕЙЧЕВА, председател на читалищното настоятелство 

Ïåÿò è íå ñòàðåÿò
   Íîâè óñïåõè íà ïåíñèîíåðñêèòå ôîëêëîðíè 

ãðóïè îò îáùèíàòà

   Представители на четири пенсионерски клуба от община 
Стралджа тази година взеха участие в  ХІ-я Регионален преглед 
на българската фолклорна и стара градска  песен, Ямбол 2013. 
Фолклорните групи на клуб „Дълголетие” Стралджа, пенсионер-
ски клуб „Втора младост” Воденичане, клуб на жените Чарда и 
пенсионерски клуб Поляна  бяха между всичките  43 състава и над 
600 участници в празника. Представените песни от репертоара на 
колективите всъщност са стари местни народни песни, съхранени 
в паметта на хората. Точно затова всяко излизане на сцената само-
дейците  превръщаха в празник за зрителите. Всеки от фолклорните 
състави на 
общината 
успя да до-
каже май-
с торс т во  
в  изпъл -
нени е то , 
да блесне 
с красота-
та  на кос-
т ю м и т е . 
Всички ко-
лективи се 
завърнаха 
с грамота 
за участие , което е поредно признание за упоритостта в съх-
ранение, разпространение и обогатяване на местните традиции.

    Фолклорната група на Поляна, която тази година записа 
активно участие на множество фолклорни събори и фестивали, 
прибави нови отличия към архива си. Представянето на събора 
„Текето” беше поредната висока оценка за групата. Малко преди 
това самодейците предизвикаха овациите и на многобройната 
публика в Раднево. 

    Чарденският ансамбъл „Божур” се представи успешно  в 
Чарган. Танцьорите донесоха настроение на домакини и гости  по 
време празника на местното читалище и традиционния събор на 
селото. Читалищното ръководство в Чарда не подмина празника 
на възрастните хора. Той беше отбелязан с песните на фолклор-
ната група „Росна китка”, за да продължи с  танци и хуморески. 
В същото време самодейците продължават репетициите на нови 
народни песни с които обогатяват периодично репертоара си. С 
тях ще зарадват публиката в предстоящите си изяви.

Õîðî íàñðåä ñåëî çà 
òðàäèöèîííèÿ ñúáîð

Àíñàìáúë "Òóíäæà” âåñåëè  Ïúðâåíåö

От  да -
л е ч н а т а 
1858 г. да-
тира   на-
р о д н и я 
събор  на 
с.Първенец. 
Това е вре-
мето когато  
е  открита 
м е с т н а т а 
църква „Св.
Ге о р г и ” .  
Традицията 
стартира с 
отбелязване на местния празник на 8 май и това се поддържа в 
продължение на цели 100 г. Ново събитие става повод за смяна 
на деня на събора през есента. Новосъздаденото   кооперативно 
стопанство осигурява заетост на почти цялото население. И тъй 
като земеделската работа приключва едва в края на септември 
решението на  хората е празникът да се провежда по това време. 
Така вече 56 години Първенец посреща гости  с местни ястия и 
домашно вино на 29 септември. За всичко това разказа кметския 
наместник Иван  Дойчев . На поканата за събрание в читалището 
по повод празника се отзоваха и по-младите и възрастните, и 
местните , и гостите с очакване заедно да си припомнят миналото, 
да се повеселят, да помислят и за това какво могат да направят за 
в бъдеще.  Редом до кметския наместник беше и дарителя Велко 
Велев, арендатор, който вече  втора година  подкрепя отбелязването 
на празника. Той е човекът, който осигурява средства за довършване 
ремонта на детската градина и помага за обновяването на други 
сгради в селото. Хората го уважават и за това , че целогодишно 
осигурява работа на мнозина. Като домакин на събитието г-н Дой-
чев представи специално поканените за случая танцьори, певци и 
оркестранти от ансамбъл „Тунджа”. Главен художествен ръково-
дител Мая Тодорова, която е и временно изпълняващ длъжността 
директор на ансамбъла, топло благодари и приветства жителите на 
Първенец. Последва богатата програма, която осигури настроение 
на всички. Навън, пред читалището, в тихата септемврийска нощ 
, се извиха вити хора. Съборът  продължи във всеки дом където 
домакини и гости седнаха край празничните маси.



7 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îòèäå ñè Åëåíà Òîòåâà

„Àç èñêàì òîçè ñâÿò äà å ïðåêðàñåí!...”„Àç èñêàì òîçè ñâÿò äà å ïðåêðàñåí!...”
  Íà 9 îêòîìâðè íà 85-ãîäèøíà âúçðàñò íè íàïóñíà  Åëåíà Òîòåâà.

Винаги  името на Еле-
на Тотева  ще се свързва 
с народните песни и с 
поезията. Защото нейните 
дни и нощи бяха посветени 
на музика и стихове. Чрез 
тях дишаше, страдаше и се 
радваше, чрез тях разказва-
ше за чувствата, мечтите и 
терзанията, чрез тях изра-
зяваше очакванията си за 
бъдещето.

Всяко излизане на сце-
ната за нея беше дълбоко 
преживяване. Дали ще пее 
своите обичани народни 
песни или ще декламира 
стиховете си, Елена го 
правеше вълнуващо, зара-
зително, предизвикваше ни 
да откриваме в себе си оне-
зи скрити звънчета, които , 
ако има кой да ги докосне, 
могат да звънят вълшебно.
Няма как да не се възхища-
ваме от нейния силен дух, 
от неизтощимата енергия, 
с която продължаваше да 
пише в дългите нейни бели 
нощи. Определяше живота 
си  „ изпълнен с вяра, обич, 
простота”, а пеейки тя пее-
ше „самата себе си и своя 
мил народ”. 

Нейният тежък сирашки 
живот, трудната младост 
продължават в Стралджа, 
където свива семейно гнез-
до и живее , работи и твори 
цели 66 години. Помните 
ли как грейваше когато 
ставаше дума за българ-
ката, за стралджанските 
танци, за носиите, за оби-
чаите ни? Помните ли как 
тихо потискаше болката за 
чистотата и красотата на 
нейната Тракия, за водите 
на Тунджа, за Бакаджика 
, Странджа и Мараша…? 
Помните ли как всяка годи-
на на 1 ноември събираше 
цветя от своята градинка, 
за да остави букет пред 
паметника на любимия 
поет Яворов? Заставаше 
почтително до него, мъл-
ком рецитираше стихове 
посветени на него и не 
криеше сълзите си…

„Без теб не мога, моя 
песен!” , написа откровено 
тя, но с творчеството си 

допълни, че и без поезия 
не може. „Земният живот 
е над смъртта”, проповяд-
ваше Елена в своя задочен 
поетичен разговор с  нас. 
„Научих се през сълзи 
как да пея”, споделяше 
тя. Съсредоточена върху 
красотата на всеки сезон, 
забелязваше детайлите и 
умееше да насочва вни-
манието към житеното 
зърно, към аления цвят на 
мушкатото, към песента 
на славея, към шума на 
вятъра… Сигурна беше, 
че нейният огън в сърцето 
може да запали хиляди 
звезди. Сигурна беше, че 
и след физическата смърт 
ще можем да я открием 
край нас.

  Нека е светло на душа-
та й! Нека лети там, някъде 
в безкрая и заредена с 
огромна любов отново да 
пее своите песни , да пише 
своите стихове.

ПОКЛОН!

È ÌÎÉÒÀ ÂËÀÑÒ ÙÅ ÁÚÄÅ 
ÊÐÀÑÎÒÀÒÀ…

Ще бъда гръм и мълния в небето,
Ще бъда бистра изворна вода,
Ще бъда златни нива във полето,
Пътека стръмна, светеща следа.
Ще бъда лира, песен и изкуство
И мойта власт ще бъде красота.
Ще бъда съвест и ще бъда чувство,
Безсмъртен стих, огласящ вечността.

È ÑßÊÀØ ÑÚÌ ÎÃÐÎÌÍÀ ÍÈÂÀ…

Годините не ми отнеха много –
Усмивката, гласа и моя свят.
Походка на момиче босоного,
Познатия загар на селски цвят.

И навикът да ставам сутрин рано,
Кога дими пръстта след мараня.
Пред изгрева на слънцето голямо
И мириса най-сладък на цветя.

Все тъй усещам тръпката резлива
Кога затракат шарени каруци.
Самата сякаш съм огромна нива,
От пръст корава и от черни буци.

ÍÅ ÌÅ ÒÚÐÑÈ…

Не ме търси по пътищата мрачни –
Родих се, за да бъда светлина.
Не ме търси във сенките им здрачни,
А в ромона напевен на дъжда.

В гласа на малка, пъстра чучулига,
Във капката на утринна роса,
Във слънцето, когато се издига,
Във залеза на бледата луна.

Търси ме ти високо, сред звездите,
В безкрайния простор и синева,
По гребените бели на вълните,
Във силните и мощните весла.

Търси ме ти в балканите прохладни,
Откривай ме по гордите скали,
В очите кротки на сърните жадни,
Търси ме ти сред многото жени.

Р.Р.  На погребението всички, които изпратиха Елена Тотева, 
получиха хляб и вино, жито и книга. Съболезнователни писма бяха 
прочетени от името на кмета на общината Митко Андонов и читалище 
„Просвета-1892” – Стралджа. Сбогуването с „пленницата на словото 
и песента” стана със стихотворението  „Кръговрат”, прочетено от 
Денка Станчева.

„Всичко в живота на Елена  може да се определи  като полезно, 
необходимо, важно за Стралджа. И ние с право я наричаме „нашата 
поетеса”, тази, която трасира пътя, даде смелостта на следващите да 
пишат, да издават книги, да представят творчеството си. Елена Тоте-
ва за нас ще продължава да бъде пример. Ще я запомним с песните, 
стиховете, с приятния начин на общуване, с отношението към всеки 
човек и всеки проблем , с доброжелателността и готовността да по-
мага, да бъде потребна. „

Митко Андонов, кмет на Община Стралджа

 „ В мислите , в спомените  ще съхраним Елена Тотева като човек, 
който дълбоко и искрено почиташе, спазваше, разпространяваше 
българските традиции, говореше с огромна любов за богатото фол-
клорно наследство на Стралджа, пееше  нашите песни, вълнуваше се 
от съдбата на нашия град, на родината и изливаше своите чувства в 
стихотворения, събрани в 7 лирични книги. Тя ще бъде сред нас чрез 
всичко онова, което написа и изпя от сърце.”

Читалище „Просвета-1892” – Стралджа

„В нейните стихове се носеше песента на чернозема, творчеството 
й десетилетия наред беше близо до болките и радостите на обикнове-
ните хора от любимия за нея Стралджански край. С нейната кончина 
писателската общност в Ямбол изгуби едно талантливо перо.”

Дружество на писателите - Ямбол

СВЕТЪТ Е МАЛЪК, АКО ВЛАДЕЕШ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

„Îáè÷àì” íà ðóñêè è 
àíãëèéñêè

   Учениците от СОУ ”П. Яворов” Стралджа 
изучаващи руски и английски  език  за пореден 
път отбелязаха  Европейския ден на чуждите 
езици. Освен информацията за традицията по 
провеждането му по инициатива на Европей-
ския съюз още от 2001 г., те обърнаха внимание 
върху необходимостта от старателно  изучаване 
на чужди езици, което е прозорец към света. 
Учениците споделиха ,че чрез изучаването на 
руски и английски език получават информация 
за историята и  културата на различните дър-
жави, обогатяват знанията си за събитията по 
света, могат безпроблемно  да общуват със свои 
връстници от различни държави. „Европей-
ските езици са над 200, а това е важен ресурс, 
който трябва да бъде използван и оценяван. 
Изучаването на други езици  е начин хората да 
се разбират  помежду си, да преодоляват раз-
личията , да се чувстват  като една общност.”, 
категорични са преподавателите, които търсят 
разнообразни начини да мотивират децата в 
интерес към езиците.

   

Äâå ïîêîëåíèÿ íà 
÷àøà ÷àé
С интересна  инициативата  отбелязаха 

Деня на възрастните хора в СОУ ”П.Я воров”. 
Обявеното Чаено парти събра в училище деца 
и възрастни на топла разговорка. Учениците 
от  ПИГ ІІ б клас изнесоха сценката „Бабата 
и мечката”, рецитираха стихотворения, раз-
казаха интересни случки от  ученическия 
живот и така направиха  своите послания към 
гостите. Бабите, видимо щастливи от внима-
нието, поощряваха всяка изява на децата с 
ръкопляскания и насърчителни усмивки. Мило 
добавиха своя апел към децата да учат повече, 
да бъдат послушни, да уважават родителите, 
учителите и приятелите си. Като цяло иници-
ативата  има за цел да обърне вниманието на 
малките към възрастните хора, да отбележи 
техния принос в развитието на обществото и 
да даде възможност учениците да почерпят 
от мъдростта на  възрастните. „Желанието 
ни е да поддържаме здрава и силна връзката 
между двете поколения!”, сподели директорът 
Валентина Маринова, която лично поздрави 
участниците в Чаеното парти и благодари за 
съпричастността. Организацията на срещата 
е в изпълнение на проекта „Подобряване на 
качеството на образованието в средищните 
училища чрез въвеждане на целодневна орга-
низация на учебния процес”, финансиран от 
ЕС по ОП”Развитие на човешките ресурси” 

 ОБИЧАМ ТЕ НА:

Арабски - Ухиббука 
(за м.р.) и Ухиббуки 
(за ж.р.) 

Албански - Уне дуа 
ти 

Английски  - Ай 
лав ю 

Арменски - Ес кес 
сирумем 

Афгански - Ма ди 
кавел мина 

Башкирски - Мин 
хине яратау 

Белоруски - Я цябе 
кахаю 

Бирмански - Чена 
тинго чхи ти 

Бурятски - Би ша-
май дурлаха 

Виетнамски - Ем 
йеу ань, ань йеу ем 

Гръцки - Его ага-
по су 

Датски - Йег елскер 
дит 

Ерзянски - Мон тон 
вечкемс

Есперанто  -  Ми 
амас син 

Естонски - Ма ар-
мастан синд 

Иврит - Ани охевет 
отха

Идиш  -  Об  дих 
лъйб

Испански - Йо те 
амо 

Италиански - Ио 
те амо
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Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 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

8 ÍÎÅÌÂÐÈ - ÏÐÀÇÍÈÊ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ  ÑÒÐÀËÄÆÀ8 ÍÎÅÌÂÐÈ - ÏÐÀÇÍÈÊ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ  ÑÒÐÀËÄÆÀ

18.   ОКТОМВРИ 2013 Г.   (ПЕТЪК)
18.00 Ч.  НЧ «СВЕТЛИНА -  1932» С. ТАМАРИНО
-  «ВЕЧЕР НА КУЛИНАРКАТА» - ИЗЛОЖБА НА ЯСТИЯ 

ОТ МЕСТНАТА КУХНЯ
                                                                                             

25   ОКТОМВРИ 2013 Г.   (ПЕТЪК)
18.30 Ч. НЧ„СВЕТЛИНА - 1928" С. ЛОЗЕНЕЦ
-   ОТКРИВАНЕ  НА   ОБНОВЕНОТО   НЧ  „СВЕТЛИНА 

–   1928"  И  КОНЦЕРТ    НА  
ФА «ВЪЖИЧКИ»  ГР. СТРАЛДЖА

26   ОКТОМВРИ 2013 Г.   (СЪБОТА)
11. 00 Ч.  НЧ„ВЪЗРАЖДАНЕ - 1926"  С. ЗИМНИЦА
-   ХРАМОВ  ПРАЗНИК НА  СЕЛОТО.   ОТКРИВАНЕ  НА  

ОБНОВЕНОТО  
НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ - 1926"  И  ПРАЗНИЧЕН  КОНЦЕРТ 
-   ХРАМОВ  ПРАЗНИК НА  СЕЛО  ЛОЗЕНЕЦ

27  ОКТОМВРИ 2013 Г.   (НЕДЕЛЯ)
10.00 Ч.  НЧ „ИЗГРЕВ - 1958”  С. ДЖИНОТ
- „ПРАЗНИК НА ТРАДИЦИИТЕ”
 

30 ОКТОМВРИ 2013 Г.   (СРЯДА)
12. 00 Ч.   КЛУБ  НА  ПЕНСИОНЕРА  ГР.  СТРАЛДЖА 
-  ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТ – «100  ПРИЧИНИ ДА СЕ 

ГОРДЕЕМ, ЧЕ СМЕ ОТ СТРАЛДЖА»
15. 00 Ч.    ЦОП  
- КУЛИНАРНО  ШОУ
31  ОКТОМВРИ 2013 Г.   (ЧЕТВЪРТЪК)
11. 00 Ч.   НЧ„ВЪЗРАЖДАНЕ - 1928" С. ВОЙНИКА       
- ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ  ПОСВЕТЕН НА   ДЕНЯ НА 

НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И 85-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНО-
ВАВАНЕТО   НА  НЧ„ВЪЗРАЖДАНЕ - 1928"  

1    НОЕМВРИ 2013 Г. (ПЕТЪК)
ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
10.00 Ч.   ИСТОРИЧЕСКИ   МУЗЕЙ  СТРАЛДЖА
- ОТКРИВАНЕ   ЕТНОГРАФСКА ИЗЛОЖБА  НА РЕГИО-

НАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЯМБОЛ
10.30 Ч .  ПАМЕТНИКА НА П.К. ЯВОРОВ
–  ПОДНАСЯНЕ НА ВЕНЦИ ОТ ПРИЗНАТЕЛНОТО  ГРАЖ-

ДАНСТВО
11. 00  Ч.  - „ НЧ ПРОСВЕТА- 1892”  ГР. СТРАЛДЖА

ÏÐÎÃÐÀÌÀÏÐÎÃÐÀÌÀ
 –   ПАРАД  НА  ПРИКАЗКИТЕ
14. 00 Ч.   СТАДИОНА НА ОФК „СТРАЛДЖА”
 -  ТУРНИР ПО ФУТБОЛ  ЗА ДЕЦА
   18.00 Ч.НЧ „ПРОБУДА – 1934” С. ЧАРДА
-  ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА ФГ  «РОСНА 

КИТКА»  И  ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ 
   ПРИ ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ НА ГР. СТРАЛДЖА 

И С. ВОДЕНИЧАНЕ.

2 НОЕМВРИ 2013 Г. (СЪБОТА)
10.30  Ч.НЧ „А. КОНСТАНТИНОВ -1928”  С.ПРАВДИНО
- ОТБЕЛЯЗВАНЕ 85 ГОДИШНИНАТА  ОТ СЪЗДАВАНЕТО  

НА НЧ  „А. 
КОНСТАНТИНОВ -1928”  И  КОНЦЕРТ  НА  ФА «ВЪЖИЧ-

КИ» ГР. СТРАЛДЖА
13. 00 Ч.   КЛУБ  НА  ПЕНСИОНЕРА  ГР.  СТРАЛДЖА 
- „ЗЛАТНА  СВАТБА”   

3   НОЕМВРИ 2013 Г. (НЕДЕЛЯ)
11.00  Ч.   СТАДИОНА  НА   С.КАМЕНЕЦ
- СПОРТЕН  ПРАЗНИК -  ФУТБОЛНИ СРЕЩИ

4   НОЕМВРИ 2013 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
16.00 Ч.КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА  ГР.  СТРАЛДЖА 
- КЛУБ  „НАДЕЖДА” – ИЗЛОЖБА  „ПРОИЗВЕДЕНО В ОБ-

ЩИНА СТРАЛДЖА”

5   НОЕМВРИ 2013 Г. (ВТОРНИК)
18.00 Ч.  В   НЧ „ПРОСВЕТА- 1928”С. ВОДЕНИЧАНЕ
- ОТКРИВАНЕ  НА  ОБНОВЕНОТО  НЧ „ПРОСВЕТА- 1928” 

И  ОТБЕЛЯЗВАНЕ 85   ГОДИШНИНАТА  ОТ  НЕГОВОТО СЪЗ-
ДАВАНЕ.   ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ  С 

УЧАСТИЕТО   НА   ФОЛКЛОРНА ГРУПА  «РОСНА КИТКА» 
И ТА «БОЖУР» С. ЧАРДА

6   НОЕМВРИ 2013 Г. (СРЯДА)
11. 00  Ч.  -  НЧ ”ПРОСВЕТА- 1892” ГР. СТРАЛДЖА
  -  ДЪРЖАВЕН  КУКЛЕН  ТЕАТЪР  „Г. МИТЕВ”  - ЯМБОЛ  

– СПЕКТАКЪЛ ЗА
ДЕЦАТА  НА  СТРАЛДЖА

7   НОЕМВРИ 2013 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
15. 00 Ч.  ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБЕЛИТАЦИЯ

-  РД  НА  ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБЕЛИТАЦИЯ
11.00 Ч.  НЧ „ПРОБУДА – 1934” С. ЧАРДА
  -  «КЛУБ НА ЖЕНАТА»  -  ПЪРВИТЕ УЧИТЕЛИ НА 

ЧАРДА - СПОМЕНИ

8   НОЕМВРИ 2013 Г. (ПЕТЪК)
ДЕН НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА
08.30 Ч . -  ЦЪРКВАТА "СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ" -  ГР. 

СТРАЛДЖА
–  СВЕТА ЛИТУРГИЯ И БЛАГОДАРСТВЕН МОЛЕБЕН
09.00 Ч.  -  «ЮЖЕН ПАРК»    
-    ОТКРИВАНЕ   НА   «ЮЖЕН ПАРК»   СЛЕД  ПЪЛНАТА 

МУ   РЕКОНСТРУКЦИЯ И  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
09.30 Ч.-  ПАРК  „МЛАДОСТ“
- ОТКРИВАНЕ НА  ПАРК  „МЛАДОСТ“ СЛЕД  ПЪЛНАТА 

МУ  РЕКОНСТРУКЦИЯ
И  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ.  ПОДНАСЯНЕ   ВЕНЦИ  НА 

ПРИЗНАТЕЛНОСТ ПРЕД 
ПАМЕТНИЦИТЕ НА  ЗАГИНАЛИТЕ  ЗА  РОДИНАТА   

СТРАЛДЖАНЦИ
10.00 Ч. -  БИТОВ КОМБИНАТ
-   ОТКРИВАНЕ ПАМЕТЕН ЗНАК НА ТРЕТА БЪЛГАРСКА 

АРМИЯ  УЧАСТНИК В БАЛКАНСКАТА  ВОЙНА (1912-1913)
10.30 Ч.   ПЛОЩАД „ДЕМОКРАЦИЯ”
– РИТУАЛ ПО ИЗДИГАНЕ  НА НАЦИОНАЛНОТО ЗНА-

МЕ, ЗНАМЕТО НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА И ЗНАМЕТО НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

 –   СЛОВО НА  Г-Н МИТКО АНДОНОВ - КМЕТ НА ОБ-
ЩИНА СТРАЛДЖА.

–  ПРАЗНИЧНО ВЕСЕЛИЕ  -  КОНЦЕРТ  С  УЧАСТИЕТО 
НА РОСИЦА КИРИЛОВА И ФА «ТУНДЖА» 

18.00 Ч.СПОРТЕН КОМПЛЕКС  СОУ «П.К. ЯВОРОВ»
- ВОЛЕЙБОЛЕН ТУРНИР

9   НОЕМВРИ 2013 Г. (СЪБОТА)
09.00 Ч.       РЕСТОРАНТ „РОЯЛ” -  ГР. СТРАЛДЖА
-  ТУРНИР ПО СПОРТЕН БРИДЖ –
11.00 Ч.    РЕСТОРАНТ „ХЕМУС” -  ГР. СТРАЛДЖА
-   ЗЕМЛЯЧЕСКА СРЕЩА
20.00 Ч. НЧ „ПРОСВЕТА- 1927”  С. ИРЕЧЕКОВО   
-    ПРАЗНИК НА СЕЛОТО.  КОНЦЕРТ  НА   АНСАМБЪЛ 

„ЗЛАТЕН КЛАС” С. ЗИМНИЦА

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

Цветята за нея са красота, ра-
дост, удоволствие и,  разбира се, 
грижи. Дора Йорданова, кмет-
ски наместник на с.Недялско,  
посвещава голяма част от сво-
бодното си време на цветната 
градинка , в която очите може да 
се радват на  богато разнообра-
зие от различни представители 
на традиционни и оригинални 
цветни видове. Освен това 
тя има добри помощници за 
обогатяване на градината по 
начин, който я прави неповто-
рима. Тази страст е повод при 
всичките си пътувания Дора 
Йорданова  да търси , да се 
радва на нови идеи за цветни 
градини. Това лято Дорчето  
посвети отпускарските дни на 
балкански курорти и екзотични 
кътове. Почива  на „Чевермето” 
в Котел, наслаждава се на еко 

Ëÿòîòî íà êìåòà

Öâåòÿòà – ñòðàñò è íàñòðîåíèå

Äîðà Éîðäàíîâà,  Íåäÿëñêî
комплекса Катунище, не подми-
на  механа „Воденицата” край 
Сливен. Отдели време за лятна 

разходка в столицата, където 
успя да намери възможно най-
красивите и интересни места. 


