
email: s_vesti@abv.bg

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

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

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

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

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

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

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 22)   10. 9. 2015 ã. 

ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕДЛАГА:
МИНИМАЛНА СТАРТОВА ЗАПЛАТА ЗА КОМПАНИЯТА В РАЗМЕР 
НА: 420 ЛЕВА;       
ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СТОЙНОСТ: 50  ЛЕВА;
БОНУС (СЛЕД 2-РИЯ МЕСЕЦ) В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИНДИВИДУАЛНОТО 

ПРЕДСТАВЯНЕ ДОСТИГАЩ ДО: 180 ЛЕВА;
ГАРАНТИРАНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТА ВСЯКО 8-МО ЧИСЛО ОТ МЕ-

СЕЦА, ВАУЧЕРИ ОТ 5-ТО ДО 15 ЧИСЛО ОТ МЕСЕЦА;
РЕАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ;
ВСЯКА ГОДИНА ДОКАЗАН ТРУДОВ СТАЖ СЕ ЗАПЛАЩА 0.6% ВЪРХУ 

ОСНОВНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ;
БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ  ДО И ОТ ЗАВОДА;
ТРИСЕДМИЧНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ;
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ.

Лицa за контакт: Снежана Колишева, тел. 0885 681 932;
 Р. Стаматова   0559 28 926, М. Лапчева 0559 29 240                                                     

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ!

 „СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЛОКАЦИЯ ГР. КАРНОБАТ НАЕМА МОНТАЖНИЦИ!

По  една 
случайност 
тези дни в 
ръцете  ми 
попадн аха 
ст атии  на 
патриарха на 
българската 
литература 
Иван Вазов. 
Четиво, до-
стойно  з а 

уважение, защото там „видях” не 
малко и от днешното ни време и 
неговите герои.  Годината е 1883. 
Споделя майсторът на българското 
слово за нелогични нападения и хули, 
за безсрамно измислени клевети, от 
които авторите им нито се свенят, нито 
се червят. Имало и тогава враждебни 
лагери в обществото, имало борба 
срещу напредничавите, отговорните, 
действените. Затова дядо Вазов някак 
тъжно, но упорито се е опитвал да 
насочи вниманието към градивните 
сили, към единението, към уважението 

РЕДАКЦИОННО
Àêî ñå íàó÷èì äà ñå óâàæàâàìå, ùå ñå íàó÷èì è äà ïîáåæäàâàìå

Äåëàòà îòãîâàðÿò íà äóìèòå
и себеуважението. С думи кротки, но 
силни и родолюбиви.

Посочвам го за пример защото в 
днешното ни не особено спокойно 
време и при нас се появяват примери 
на враждебност и оклеветяване. Един 
новопоявил се в пространството  вест-
ник се опитва да индигира  официоза 
„Стралджански вести”, да привлича 
вниманието с псевдоинформация и 
нелепи твърдения. Някак тъжно е и 
неприемливо. Да си затваряш очите 
за всичко онова което крещи около 
теб, да превръщаш бялото в черно 
не е голямо геройство. „Изхабени 
оръжия и печални аргументи” , както 
би казал този от когото трябва да се 
учим. А само разиграване на страс-
тите и доказване на желанието за 
домогване до кресло. Признателността 

на българския народ не се печели с 
крясъци и вопли, клеветите са оръжие 
на слабите. Не го казвам аз, а големия 
Вазов. „България има нужда от наший 
мирен труд, от почтено рало и сърп, 
отколкото от напудрен патриотизъм и 
алчни погледи към кресла. Мислете, 
че семето което днес посявате, може 
би да жънете горчивите му плодове”. 
И още: да не забравяме, че всичко се 
движи от волята на народа, всичко 
става чрез него и за него. Ако някой 
вярва, че може да замаже очите му, да 
заличи голямата цел, която трябва да 
гоним, да забъркваме пътя, по който 
трябва да вървим, със сигурност бър-
ка. Хората ясно виждат   какво може 
настоящето и не губят надежда за 
бъдещето. А оня вестник? Четете го. 
И мислете!

Ôèðìà „ ÀÌÀ ÄÀÍÈ”
Ìîíòàæ ìåòàëíè è 

äúðâåíè âðàòè,
Ëàìèíèðàí ïàðêåò

ТЕЛ. 0898583868
Ако искате най-доброто, 

потърсете най-добрите!

Ñòðàëäæà ñðåä îáùèíèòå  ñ ïðîåêòè 
ïî åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò
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Îòêðèò êîíêóðñ
Със своя заповед кметът на общината Митко Ан-

донов откри процедура  „Открит 
конкурс” за подаване на оферти  в 
срок до 14.09.2015г. за осъщест-
вяване на сеч, извоз, сортиране 
и рампиране на маркирана  дър-
весина в землищата на Войника 
и Каменец. Прогнозното количе-
ство дървесина/благун и цер/ под-
лежащо на сеч е 4 414 пр.куб.м., 
обща начална цена за извършване 
на услугите – 43 257 лв. без ДДС. 

Посоченият в заповедта краен срок за сеч и извоз 
до временен склад е 20.12.т.г. Комисия ще разгледа 
кандидатурите и определи офертата с най-изгодна за 
общината цена.

Както всяка година общината ще организира снаб-
дяване с дърва за огрев на кметства, читалища, детски 
градини, училища и желаещи граждани на цена опре-
делена с решение на ОбС.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Ïîãðåáàëíà àãåíöèÿ 
„Ðàé” 

Стралджа
организира всички дейности при едно погребение

Ние ще  помогнем да се справите!

ТЕЛ. 0884554761 ИЛИ 0889198988

ПРОМОЦИЯ
ÇÀ ÂÀÑ, ÀÁÎÍÀÒÈ ÍÀ ÒÅËÅÂÈÇÈß – 

ÑÒÐÀËÄÆÀ!
Телевизия „МЕГА НЕТ БЪЛГАРИЯ” – Страл-

джа съобщава на своите абонати, че предлага   
ИЗГОДНА  ПРОМОЦИЯ.

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

Ñòðàëäæà ñðåä îáùèíèòå  ñ 
ïðîåêòè ïî åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò

Министърът  на  енер -
гетиката връчи  на кмета 
на Община Стралджа г-н 
Митко Андонов договор по 
проект:”Оползотворяване на 
местния потенциал от хидро-
термална енергия в отоплител-
ни инсталации на училища, 
ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, 
обл.Ямбол”.

След изпълнението на мер-
ки за енергийна ефективност 
и въвеждане на възобновяема 
енергия за отопление ще се 
реализират икономии от раз-

ходите за енергийни ресурси. 
По този начин спестеният 
финансов ресурс ще бъде 
насочен към други важни за 
общините дейности”. Това 
каза министърът на енерге-
тиката Теменужка Петкова 
на церемония по връчване 
на договори на 32 български 
общини и 9 малки и средни 
предприятия по програмата 
BG04 "Енергийна ефектив-
ност и възобновяема енергия", 
сред които беше и кметът на 
Община Стралджа г-н Ми-

тко Андонов. На събитието 
присъстваха  посланикът на 
Кралство Норвегия в България 
г-жа Гюру Катерина Викьор, 
както и представители на 
Министерството на петрола 
и енергетиката на Норвегия 
и офиса на Финансовия ме-
ханизъм на Европейското 
икономическо пространство. 

Проектът  на  Община 
Стралджа  е на обща стойност 
772 109,23 лв. От резултатите 
ще се ползва голяма част от 
населението. Проектът цели 

оползотворяване на същест-
вуващия местен потенциал 
от геотермална вода в града 
и е разработен по идея на 
кмета Митко Андонов. Чрез 
топлообменници ще бъде 
използвана хидротермалната 
енергия за производство на 
топлинна енергия в сградите 
от образователната структура 
в гр. Стралджа. По този начин 
ще се постигне икономия на 
горива над 70 % и ще се нама-
ли количеството на емисии от 
СО2  отделяни в атмосферата.

Ãîòîâíîñò çà íîâàòà 
ó÷åáíà ãîäèíà
Четирите училища в община Стралджа са готови да 

отворят врати за учениците си. На 15 септември офи-
циално ще бъде сложен старт на новата учебна година  
в СОУ”П.Яворов” и основните училища в Стралджа, 
Зимница , Войника както   и в детските градини на об-
щината. Всички учебни сгради са подготвени, текущите  
ремонти са приключени. Има доставено оборудване там 
където е необходимо и в рамките на предвидените по 
бюджет средства. Учебните заведения разполагат с из-
вестно количество гориво за отопление преди началото 
на зимния период като имат готовност и за първи етап 
на зареждане. Тече подготовката за снабдяване на учи-
лища и детски градини с дърва за огрев от общинския 
горски фонд. Всички учебници и  пособия са доставени. 
Училищата имат назначения на необходимите   учители 
и възпитатели.  

Слънчогледовата ре-
колта се оказва далеч по-
слаба от очакванията на 
стопаните. Лошите мете-
орологични условия при 
сеитбата стана причина 
за поетапно засяване, а 
това влачи след себе си 
и удължаване срока за 
прибирането. Ако стартът 
на жътвата е през август, 
то края не се знае кога ще 
бъде, твърдят стопаните. 
От засетите в общината 
95 200 дка, от които про-
паднали 507 дка, отчете-

Ïîåòàïíî ïðèáèðàíå íà ñëúí÷îãëåäà

Ñëàáà ðåêîëòà ïðèòåñíÿâà ñòîïàíèòå
ните прибрани площи в 
началото на септември са 
едва 10 300 дка с общо 
количество на зърното 
1700 тона. Достигнатият 
среден добив от декар на 
този етап е 165 кг.
На приключване е при-

бирането на доматите. От 
112 дка  вече са освободе-
ни 95 дка. Производство-
то  е 266 тона. Общо 17 
тона прибран пипер от 55 
дка отчитат кооперациите 
в Общинска земеделска 
служба.

ßñåí å ñúñòàâúò íà 
îèê – ñòðàëäæà
На базата на предложение от кмета на общината 

Митко Андонов и постигнато съгласие от проведени 
консултации с представители на парламентарно пред-
ставени партии и коалиции с решение № 1794-МИ/НР 
от 03.09.2015 г. ЦИК назначи Общинската избирателна 
комисия в Стралджа. В решението се посочва, че не е 
постигнато съгласие по отношение на ръководството 
на ОИК. За мястото на зам.председател са предложени 
кандидатури на коалиция „РБ”, коалиция „Патриоти-
чен фронт- НФСБ и ВМРО”, на партия „ и на партия 
„Атака”ДПС”, но протоколът е подписан без особени 
мнения и възражения.

Съгласно решението на ЦИК ОИК Стралджа  ще 
се председателства от Ани Канева Стефанова, юрист, 
зам.председател ще бъде Янулка Димитрова Иванова, 
а секретар Гергана Антонова Кавалджиева. Членове 
на комисията са Донка Иванова Нихтянова, Елена Ди-
митрова Чакърова, Снежана Христова Енчева, Галина 
Недялкова Чапърова, Нели Кръстева Стоянова, Таня 
Димитрова Филипова, Велина Василева Хайдутова – 
Пенева, Валентин Иванов Иванов.

Общинската избирателна комисия встъпва в длъжност 
от 5 септември

Îäîáðåí íîâ  
ñîöèàëåí ïðîåêò
Община Стралджа получи одобрение на поредния социален 

проект, който в рамките на 21 месеца,  ще осигури работа за   
около 40 социални асистенти. Те ще обгрижват   още толкова 
нуждаещи се  болни възрастни  и деца от  общината. 

Общината вече има покана за представяне на документите  
и подписване на договор с министъра  на труда и социалните 
грижи Ивайло Калфин. 

Проектът „Независим живот”, който е на обща стойност  близо 
500 хил.лв. , плод на добрата социална политика на общината, е 
продължение на предходния „Звена  към ДСП в община Страл-
джа”. Очаква се да стартира месец след официалното подписване 
на договора. Точно четири месеца след този старт започва и 
доставката на услугите.

Àñôàëòèðàíå è êúðïåæ
Най-проблемната улица на Зимница „Иван Вазов” вече е асфал-

тирана.  Общинското ръководство насочи средства от общинския 
бюджет в най-голямото село на общината за решаване проблеми 
на инфраструктурата.    Вече е извършено  обновление на улици 
във Воденичане. Асфалтирана е ул.”Освобождение”, части от 
улиците „Раковски” и „В.Левски” както и половината от ул.”Г.
Димитров”. Чакълирана е и ул.”Дунав”.

Стартира чакълиране на улици в Маленово, в Палаузово и Бо-
горово. В Стралджа фирма, с която общината има договор, работи 
по ремонт на  улица „Радецки”, предстои ремонта и на ул.„Тракия”  
. Започва подготовката за изграждане на  пешеходна пътека в 
северния край на Стралджа на ул.”Хемус”. Предстои  кърпеж на 
проблемни участъци по улиците „Г.Станчев” и „В.Левски” .  За 
Лозенец е предвидено изграждането на отводнителна канавка. 
завършиха кърпежите на общинския път през  селата Джинот и 
Чарда. Работи се по обновление на общинския път Александро-
во - Поляна.  

Със средства от общинския бюджет стартираха ремонтни 
дейности в читалище Недялско, започна работа по ремонт на 
читалище Войника. До края на месеца ще започнат и дейностите 
по възстановяване на читалището в Чарда.Предстоят ремонтни 
дейности по читалището в Стралджа. Завършено е обновлението 
на читалището във Воденичане.



3 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ãåîðãè Äèìèòðîâ, êì. íàìåñòíèê íà ñ. Äæèíîò:

Ìàíäàò ñ ìíîãî è 
ñåðèîçíà ðàáîòà

- Доволен ли сте 
от постигнатото 
през мандат 2011-
2015 г.?

- Ако отговоря ут-
върдително, няма да 
е честно, защото зная 
колко много още пред-
стои. Лично за себе си 
определям периода като 
доста труден, особено 
последните две годи-
ни когато лошите ат-
мосферни условия  ни 
създадоха много тежки 
проблеми – имаше на-
воднени къщи, изро-
вени улици, затлачени 
мостове, видима по-

вреда на цялата улич-
на мрежа. Разбира се, 
всичко това не важи 
само за нашето село, 
а за целия район. Про-
блемите предизвикаха 
всичките ни усилия 
за възстановяване , за 
активна работа.

- Коя е най-ва-
жната придобивка?

- Може би подмяната 
на всички електрически 
стълбове и жици на 
уличната мрежа. На-
истина това бе дело на 
ЕВН и с техни средства, 
но се случи именно в 
Джинот като има зна-

чение настойчивостта 
както от моя страна 
така и от страна на 
кмета на общината г-н 
Митко Андонов, за кое-
то поднасям моята и на 
съселяните ми благо-
дарност. От тогава не 
е имало авария ,  улич-
ното осветление работи 
безупречно. Благодарен 
съм на общинското ръ-
ководство и за органи-
зацията на сметосъби-
рането. Контейнерите 
за смет се изхвърлят на 
20 дни, необходими са 
ни още 6 контейнера, за 
да задоволим нуждите 
на цялото население 
и аз съм сигурен, че 

скоро и това ще стане. 
За всички нас е важно , 
че отремонтирахме ста-
ята за тъжни ритуали, 
осигуряваме поддър-
жане  на гробищния 
парк.  Факт е и ремонта 
на местното читали-
ще, където провеждаме 
общоселски събрания, 
празници и други ма-
сови събития. През пе-
риода ремонтирахме 
и здравната служба. 
Продължаваме грижата 
за парка в централната 
част на селото, но сла-
бост остава липсата на 
постоянство в поддър-
жане на цветните гра-
динки и озеленяването 
като цяло.

- Говорите за на-
стъпили уврежда-
ния  на  уличната 
мрежа, успяхте ли 
да я възстановите?

- Да, преасфалтирах-
ме улица „Г.Димитров”. 
Мога с гордост да заявя, 
че отсечката Джинот-
Воденичане беше из-
цяло рехабилитирана и 
асфалтирана  по проект 
благодарение личната 
намеса на г-н Андонов. 
Имаме надеждата, че 
той вече се е разпоре-
дил екипа да подготви 
новия проект за нашата 
част от отсечката на 

пътя Джинот-разклон 
Бакаджик.

- Джинот е село 
на добри традиции, 
будни хора и ин-
тересни празници. 
Какви са успехите 
в това направление 
които радват?

- Да, Джинот се нала-
га като село в което тра-
дициите процъфтяват. И 
това е благодарение на 
инициативните, богати 
на идеи, родолюбиви 
и много дейни жени от 
пенсионерския клуб. 
Под ръководството на 
председателя Николина 
Филипова те бяха ини-

циатори за първото из-
дание на „Празника на 
традициите”, който вече 
има своята петилетна 
история. Това създаде 
добро име на Джинот 
и аз съм сигурен, че с 
всяка следваща година 
нашите гости ще се 
множат, участниците  
ще стават все повече, за 
да се налага празникът 
като желан и полезен.

- Споделете бъ-
дещите си планове 
за развитието на 
селото?

- Джинот не е голямо 
село, но смея да твърдя, 

че е живо и се развива. 
Принос за това имат 
всички местни хора, за 
което им благодаря. За-
едно има още по какво 
да работим. Радваме  се, 
че  отново с подкрепа 
от общинското ръко-
водство проблемните 
участъци  на  улици-
те „Хр. Ботев”, „Ал. 
Стамболийски”, „К. П. 
Войвода”, „Хр.Смир-
ненски”, „Мраморно 
море” са чакълирани. 
Остава надеждата това 
да продължи до 100% 
възстановяване на тези 
улици. Важно е да се 
организираме и да осъ-
ществим ремонт на по-
крива на църквата и 

на част от покрива на 
читалището. Считам, че 
можем сами да се спра-
вим и с боядисване на 
бившия стол в селото. 
Даваме си ясна сметка, 
че всяка следваща годи-
на целите стават по-се-
риозни. Което е нормал-
но. Човек не може да 
устои на нарастващите 
потребности и желание-
то да живее по-добре и 
по-спокойно. А Джинот 
има възможности, има  
хора, които болеят за се-
лото. Бъдещето можем 
да го направим такова 
каквото го виждаме в 
мечтите си. И аз съм 
уверен, че ще успеем!

Богорово е от малките 
села на община Страл-
джа. Но никога не сме 
чувствали някакво прене-
брежение или подценява-
не. Кметът на общината 
Митко Андонов перио-
дично посещава селото, 
провежда приемни, за 
да разговаря с хората, да 
усеща пулса на селището, 
да помага за разрешаване 
на местните проблеми. 
През мандата и при нас 

се случиха добри неща. 
Беше завършен ремонтът 
на първия етаж на кмет-
ството и сградата вече е 
достъпна  за по-трудно 
подвижните жители. За-
вършен е ремонтът на 
участъка до разклона, го-
лемите и опасни дупки са 

запълнени. Разполагаме 
с добро улично осветле-
ние, което се поддържа 
и обновява периодично. 
Хубаво е, че голяма част 
от лампите вече са сме-
нени с енергоспестяващи. 
Ние, богоровци, напра-
вихме необходимото за  
почистване на гробищния 
парк. Считаме, че това е 
задължителна почит към 
починалите. И като цяло 
грижата за околната среда  
измерваме с поддържане 
на що годе един привет-
лив вид на селото. Бла-
годаря на всички, които 
участваха с доброволен 
труд  във великденското 
почистване. За селото ос-
тава сериозен проблемът 
за осигуряване на работни 

места  по програмата за 
временна заетост. Въпре-
ки, че селото е встрани 
от главни пътища, всички 
сме единодушни за добри-
те транспортни връзки 
със съседните села, об-
щинския център и гра-
довете Ямбол и Бургас. 
Започна чакълирането на 
някой проблемни улични 
участъци и искрено се 
надявам, че работата ще 
продължи до окончателно 
завършване на посочени-
те улици. Традиционно 
добра е връзката ни с РУ 
”Полиция”, имаме обща 
превантивна дейност коя-
то помага за намаляване 
случаите на посегателства 
над собствеността на хо-
рата. Разбира се, и ние 

Ïîëó÷àâàìå âíèìàíèåòî îò êîåòî ñå íóæäàåì!
имаме проблеми които се 
борим да разрешим с ак-
тивната помощ на общин-
ското ръководство. Питей-
ната вода е в достатъчно 
количество за селото ни, 
но след проливен дъжд 
качеството й се влошава. 
Тормози ни и безрабо-
тицата защото всички в 
трудоспособна възраст 
разчитат на програмите за 
временната заетост. 
Никой от нас в Бо-

горово не се отказал да 
мисли за бъдещето. Заед-
но преодоляваме трудно-
стите на времето, заедно 
празнуваме, заедно меч-
таем. Чувстваме грижата 
и вниманието от страна 
на общината, а това дава 
увереност и сила.

Ìèòêî 
Àíãåëîâ, 
êì. íàìåñòíèê 
ñ. Áîãîðîâî:
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Òóðíèð  çà êóïàòà íà Êìåòà

Åñåííà ôóòáîëíà ðàäîñò
Община Стралджа про-

дължава традицията  за 
организация и провеждане 
на футболен есенен  тур-
нир  за купата на Кмета. 
В началото на септември 
стадионът в общинския 
център за пореден път 
събра привържениците на 
спорта, за да наблюдават 
срещите между отборите 
на Стралджа, Зимница, 
Иречеково и Каменец, кои-
то успяха да създадат дос-
татъчно емоции за малки 
и големи.

Срещата между Страл-
джа и Каменец завърши 
със служебна победа за 
Стралджа.  Зимница и 
Иречеково завършиха  с 
победа на представите-
лите на малката Гърция 
3:2. За трето и четвърто 
място Иречеково спечели 
служебно срещу Каменец 
и си осигури третото мяс-
то. На финала  Стралджа 
се наложи над Зимница 
убедително с 4:0 и спечели 
купата на Кмета.
За най-добър вратар на-

града получи Димо Мари-
нов от отбора на Стралджа.  
„Най-добър нападател” 
е  съотборникът му Димо 
Йовчев. Представителите 
на Зимница Тодор Алек-
сандров и Минко Едрев 
бяха обявени съответно за 
„Най-добър защитник” и 
„Най-полезен за отбора”.
Лично кметът на общи-

ната Митко Андонов връ-
чи купата на победителя, 
грамотите и наградите с 
пожеланието да поддържат 
интереса към този спорт.

Николай Генов, кмет на с. Иречеково, 
посвети време и усилия за освежаване 
паметника на загиналите за свободата 
на България иречековци. Построен през 
2006 г. с бюджетни средства и с активната 
подкрепа на кмета на общината Митко 
Андонов, светинята  вече се нуждаеше 
от  почистване и пренаписване на име-
ната. Със загриженост за поддържане 
вниманието към героичната история и 

Äîñòîéíè ãðèæè

уважение към падналите за свободата иречековци кметът лично  почисти паметника. 
Пребоядисани са имената на  онези  51 местни герои  дали пример за патриотизъм. 
Факт е, че Иречеково се нарежда на едно от  челните места в Ямболска област по 
брой на загиналите във войните. Г-н Генов има право да  е доволен от делото си, 
което се адмирира и от местните хора. Слава на героите и мир на праха им!

Íàøèòå ðîäíèíè â 
Àëôàòàð ïðàçíóâàò
На 4 септември община Алфатар 

отбеляза своя празник. Събитието се 
обогати  с прояви, посветени на  41-та 
годишнина от обявяване на Алфатар 
за град. Особено интересно и красиво 
за всички присъстващи беше Десето-
то издание на „Празник на житото и 
хляба”. Като хора, които добре знаят 
значението на земеделския труд до-
макините организираха освещаване 
на житото за посев за предстоящата 
сеитба, кметът Йорданка Узунска от-
прави поздравление за успешна, пло-
дородна и добра година. Не липсваха 
пожелания от редица гости на търже-
ството. Възхищение предизвика орга-
низираната изложба „Добруджанска 
закуска” в която се включиха местни 
читалища, ЦДГ и други организации. 
Общината подари една богата концер-
тна програма с участието на местни 
фолклорни колективи, за да последва 
и повсеместно народно увеселение с 
оркестър „Извори” от Добрич.

Кметът на община Стралджа Ми-
тко Андонов, който получи специална 
покана от г-жа Узунска, не успя да 
присъства на празника, но изпрати 
поздравителна телеграма.

Уважаема  г-жо  Узунска,

С искрена радост поднасям своите и на съграж-
даните ми поздравления по повод 41-та годишнина 
от обявяването на Алфатар за град и Десетото 
издание на красивия „Празник на житото и хляба”!
Когато Алфатар празнува и ние в Стралджа се 

вълнуваме и радваме. Защото във вените ни тече една 
и съща родова кръв, защото имаме общо минало, гра-
дим с една и съща упоритост и всеотдайност новия 
ден, чертаем смели мечти за бъдещето. В празничния 
ден всички ние сме щастливи, че Алфатар бележи 
своите успехи, че се развива възходящо. Неведнъж 
сме ставали свидетели на това какво умеят алфа-
тарци, неизчерпаеми на таланти и идеи. Знаем, че и 
сега празникът ще бъде максимално пищен и красив.
Пожелаваме на всички здраве и настроение!
  
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

МИТКО АНДОНОВ, 
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

7-14 ñåïòåìâðè 
– Ñåäìèöà 
íà ïîæàðíàòà 
áåçîïàñíîñò
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
На 14 септември 1905 

г. в София се организира 
първият пожарникарски 
събор. Инициатори за 
събора са пожарните 
командири Димитър Тро-
лев, Георги Атанасов, 
Руси Кожухаров, Найден 
Николов, Тодор Боев.

През 1995г. датата 14 
септември е обявена за 
професионален празник 
на българските пожарни-
кари. Това става с реше-
ние № 385 на министер-
ския съвет на Република 
България.

Всяка година на тази 
дата българските пожар-
никари от цялата страна 
отбелязват своя празник 
тържествено и с разноо-
бразни инициативи – от-
служване на водосвети 
за здраве и успех, подна-
сяне на венци и цветя в 
памет на загинали колеги 
пожарникари, награж-
даване на служители от 
ГДПБЗН и териториал-
ните звена ПБЗН, срещи 
с ветерани и други.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, 
пожарникари от община 
Стралджа! Бъдете здра-
ви! Вашата  бдителност и 
отговорност осигуряват 
нашето спокойствие!  

Àíñàìáúë “Çëàòåí 
êëàñ” â Òðÿâíà
Зимничанските самодейци от ансамбъл “Златен клас” и певческа 

група „Зорница”  представиха достойно своя талант на  тазго-
дишния фолклорен фестивал „Капитан дядо Никола” – Трявна. 
Пред многобройните български и чуждестранни туристи нашите 
прекрасни танцьори, оркестранти и певици показаха  танците „На 
кърпи” и „Тракийска китка”. Допълнителна окраска на празника  
беше представянето и на обичай „Жътва” от фолклорната певческа 
група „Зорница”. 

Завръщайки се с диплом и безброй приятни впечатления от 
красивия планински курорт, самодейците посветиха време и за 
разходка на „Етъра”, която зареди самочувствието им на българи.

На 5 септември ансамбъл “Златен клас”  заедно със самодейците 
от Воденичане взеха участие и на фолклорния фестивал „Воден 
пее и танцува”.

Ïàëàóçîâî  íà 
ìåæäóíàðîäåí ïàíàèð
Фолклорната група от Палаузово, която доби завидна известност 

с възстановяване на народна седянка, получи специална покана от 
организаторите на Международния панаир на народните занаяти, 
който  се проведе от 4 до 6 септември в Архитектурно-етнограф-
ски комплекс „Етъра” край Габрово. Щастливите баби  грейнаха 
в пълния си блясък с красивите   народни носии, превърнаха се 
в най-атрактивната група с хурките и вретената,  наши и чужди 
туристи се надпреварваха да се снимат с тях. Транспорта    осигу-
ри  община Стралджа, спонсор на групата е  местната земеделска 
кооперация.

Фолкл о р -
ната певческа 
група  , ,Ла -
тинка , ,  при 
ч и т а л и щ е 
„Възраждане”  
с . В о й н и к а 
взе  участие 
на  фолклор-
н и я  с ъ б о р 
, ,Воден  пее 
и  танцува , , -
2015г. с.Воден. 

“Ëàòèíêà” ïå÷åëè îâàöèè
Групата се представи с две 
песни и обичай. Изявиха 
се  и талантливите   из-
пълнителки  на народни 
песни Йорданка Русева и 
Мария Стоянова . Публи-
ката прие много радушно 
войничанската група, което 
е поредно признание за 
възможностите на самодей-
ците. Дял за това имат  ръ-
ководителите Янка Динева 
и Мария Стоянова които 
подготвиха  представянето 
на групите. 
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ТЕЛ. 0895175430,  0894831628, 04761 99 22
Òðàóðíà àãåíöèÿ „Ïîêîé” – Ñòðàëäæà

Предлага ковчези на цената на общината.
Доставката в рамките на града е безплатна. Цена за 

брой  плюс кръст  - 67 лв.

Àíè Êàíåâà, ïðåäñåäàòåë íà ÎÈÊ Ñòðàëäæà:

Ùå áúäåì åêèï ñ äîáðà îðãàíèçàöèÿ
Председателят на Об-

щинска избирателно коми-
сия Стралджа Ани Канева е 
от Ямбол, по професия  ад-
вокат в Адвокатска колегия 
Ямбол с 15-годишен стаж. 

Има натрупан добър опит 
. През 2011г. е била член 
на ОИК Ямбол с възложен 
район по организация на 
изборния ден в   Стралджа. 
През 2012, 2013,2014 г.  

работи в районни избира-
телни комисии Ямбол. 

- Какви са впечатлени-
ята Ви от Стралджа?

- Общината не ми е на-
пълно непозната. Имам 
натрупани впечатления от 
предишната ми работа в 
избирателни комисии. А и 
сега добрите впечатления 
се потвърждават. Доволна 
съм, че партията, която 
представлявам, реши да ме 
предложи за председател на 
ОИК Стралджа. Считам, че 
имам натрупан добър опит, 
за да се справя с организа-
цията на работата, която 
предстои.

- Как оценявате услови-
ята на работа?

- Предоставените ни от 
община Стралджа условия 
за работа са перфектни. 

Работим в залата на ОбС, 
оборудването с техника, 
материалите, всичко от 
което се нуждаем е на 
лице. Единствените ми 
претенции са за още един 
компютър за техническите 
експерт- сътрудници. Но 
от проведената среща с 
кмета на общината имам 
уверението, че  и това ще 
ни бъде осигурено.

- Мнението Ви за със-
тава на комисията?

- Познати лица от пре-
дходни комисии са само 
двама. Снежана Енчева и 
Нели Стоянова. Проведох-
ме вече две заседания, не 
мога все още да преценя 

възможностите на всички, 
но очакванията ми са, че ще 
бъдем добър екип, ще съз-
дадем добра организация, 
ще спазим сроковете и ще 
проведем нормални избори 

в нормална обстановка. По 
този повод имам идея да 
осъществим разпределение 
по групи с ръководител. 
Например, група по регис-
трацията, група по жалби 
и сигнали, група по тех-
ническата част…Така ще 
бъдем по-организирани, ще 
пестим време, ще бъдем по-
мобилни и експедитивни. 
По всяка вероятност ще 
имаме свой говорител, кой-
то ще контактува с медиите. 
Мога да обещая необходи-
мата прозрачност на всички 
наши решения. Те ще бъдат 
обявявани на нашия сайт и 
на информационно табло. 
Ще публикуваме дневния 
ред и протоколите на за-
седанията. Със съгласието 

на колегите заседанията ще 
бъдат открити за предста-
вители на медиите.

- В най-близък план 
предстоящите задачи на 

комисията?

- На дневен ред е ре-
гистрацията на партии, 
коалиции и ИК. Крайният 
срок за подаването на доку-
ментите  е 14 септември , 18 
ч. Крайният срок за прием 
на документи за кандидат-
кметове е 23 септември.

- Вашето пожелание 
към екипа  и към пред-
ставителите на партии, 
коалиции и комитети с 
които предстои да рабо-
тите?

- Да бъдем достатъчно 
отговорни и коректни. Да 
не създаваме конфликтни 
ситуации, да работим спо-

койно и в изпълнение на 
закона.

- Пожелавам успешна 
работа на Вас и на цяла-
та комисии.

Надя Жеччева

Достойно и с уважение 
стралджанските антифашисти 
и социалисти отбелязаха  ис-
торическата за България дата 9 
септември. С ясното съзнание, 
че това е  „своеобразен връх в 
десетилетните борби на бъл-
гарския народ за равенство и 
социална справедливост”, както 
подчерта в словото си  Мария 
Толева, зам.кмет на общината 
и председател на ОбС на БСП. 
„Защото ония, които паднаха за 
свободата и социалистическите 
идеали „останаха между нас 
и каменните им и бронзови 
десници сочат от гранитните 
пиедестали посоката на честта 
и на бъдещето. Те бяха осъдени 

от гения на Ботев на безсмъртие 
и тази присъда  не подлежи на 
обжалване, времето я потвърди 
отдавна и завинаги”.

По време на честването 
вниманието беше насочено към  
тежката и жестока антифашист-
ка борба на българския народ  
и жертвите дадени по време 
на Втората световна война,   
разгрома на фашизма – достоен 
принос на България  в светов-
ната съкровищница на демо-
крацията. Представителите на 
БАС  отбелязаха по свой начин 
празника. Звучаха патриотични 
песни, декламирани бяха сти-
хове за Свободата и подвига 
в името на родината.  Венци 

и цветя украсиха паметниците 
на героите.

 „Няма защо да се стеснява-
ме да твърдим, че на 9 септем-
ври у нас бе утвърдено обще-
ство, чиито главни принципи 
бяха свободата, равенството 
и социалната справедливост. 
Днес за този идеал не трябва 
да се умира, а да се живее и 
работи, да се отстоява той с 
честност, достойнство, вяра и 
отговорност. Защото силата на 
една идеология и на изповядва-
щите я не е само в спомените,  а 
в способността да вижда своето 
бъдеще като бъдеще на цялото 
общество.”, заявиха позицията 
си  антифашистите.

Çà îíèÿ, êîèòî ñî÷àò ïîñîêàòà íà ÷åñòòà

Ïîä çíàìåíàòà íà ñâîáîäàòà
95 ãîäèíè Æèâîò îòäàäåí 
íà òðóä è ãðèæè

Иванка Стефанова от Стралджа навърши своите 95 години. 
Отдадена на трудолюбивите си и грижовни внучки Милка 
и Стефка, тя преживява делници и празници в спокойна 
и ведра обстановка, обградена с внимание и обич. Макар 
забързани в семейните и служебни задължения момичетата 
винаги намират време за баба си. Сутрин не пропускат да 
я попитат как е спала, да й поднесат топла закуска, вечер 
с грижовна ръка да я завият, нито веднъж не забравят да я 
изкъпят, да изперат, да хигиенизират жилището. И това е така 
защото баба ги е учила на труд  и скопост и недовършена 
работа никога да не оставят. Макар с недостатъчно зрение 
и слух коравата българка не престава да се интересува за 
кърската работа – изорано ли е , засято ли е , полято ли е  
и все повтаря празно място в двора да няма.  С неуморния 

си труд е научила че трябва „ от всяка мотичка – паричка да има” Затова всичките й наследници 
са трудолюбиви. 

А що хора е посрещала в дома си! Все с добро и благо. Лоша дума на никого не казва, готова 
на всеки да помогне.

Днес 95- годишната старица  не престава да си спомня миналото, младостта, радостта. И песен 
може да си затананика, и празник да припомни как се празнува, и манджа да подскаже как се готви, 
по стралджански.

Честит празник, мамо и бабо! Бъди ни жива и здрава, радвай се на живота, бъди пазителка на 
семейното ни разбирателство.

Честити 95 години! 
Донка Миронска

Голяма стралджанска група се вля в мно-
жеството от над 10 хиляди на тазгодишния 
12-ти поред Национален събор на русофили-
те край язовир „Копринка”. Два автобуса от 
Стралджа и още един от Зимница превозиха 
желаещите да почувстват атмосферата на 
празника. За транспорта помогнаха Ми-
тко Андонов, кмет на общината и Стоян 
Проданов, председател на дружеството на 
русофилите за областта. Млади и по-въз-
растни обединиха енергията си, обогатиха 
с настроение и усмивки събора. Някой от 
присъстващите се разписват всяка година на 
„Копринка”, други дебютират, но с изненада 
споделят, че вече ще бъдат сред постоян-
ните. „Атмосферата е неописуема! Трябва 
човек да присъства , за да усети чувствата 
на цял един народ към братска Русия!”, под-
черта при завръщането си Желязка Тончева, 
ръководител на групата, преподавател по 
руски език в СОУ ”П. Яворов” Стралджа.

Ñòðàëäæàíñêè óñìèâêè 
ãðåÿò íà “êîïðèíêà”
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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!

 
 

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

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

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

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

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service

810 септември 2015 г. ÑÏÅÊÒÚÐ

0890101017  ИЛИ 0988363702 
продава изгодно апарта-

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

Цени от 9 450 евро
/Изгодни наеми/. 

Çà óðîöèòå íà èñòîðèÿòà

„Ñúåäèíåíèåòî „Ñúåäèíåíèåòî 
ïðàâè ñèëàòà!”ïðàâè ñèëàòà!”

5 –ãîäèøíèÿ Ãîøêî ðàçâÿ 
òðèáàãðåíèê â Ñòðàëäæà

"Ùå îòíåñà 
çíàìåíöåòî â 

Ãåðìàíèÿ!”
Сред присъст-

ващите на праз-
ника 6 септем-
ври в Стралджа 
беше и щастли-
вия  5-годишен 
Георги Стоянов, 
който вече жи-
вее в Германия 
с родителите си. 
Това лято детето 
гостува на баба и 
дядо в Зимница 
и сам пожела да 
„види” празни-
ка 6 септември 
в Стралджа. С 
мама Дарина  и 
баба Ваня Митева момчето стоя мирно по време на 
химна „Мила Родино”, гордо развя трибагреника заедно 
с другите деца от града, споделяйки, че освен красивия 
спомен от празника ще отнесе  и знаменцето, което 
стискаше до сърцето си  като свидна реликва. 

Единство в съзнанието и 
стремежите за бъдещето, един-
ство в идеала на нацията – 
на това ни научиха предците 
със събитията през 1885г. И 
130 г. по-късно признателните 
стралджанци за пореден път 
доказаха, че помнят и добре 
четат историята. В слънчевия 
септемврийски ден церемони-
ята по издигане на знамената 
на България, на общината и на 
Европейския съюз бе предше-
ствана от поставяне на венци 

пред паметните плочи на заги-
налите за свободата на България 
стралджанци. Кметът Митко 
Андонов, Атанаска Кабакова, 
председател на ОбС, ветерани, 
млади хора, представители на  
социалистическата партия  на-
правиха поклон пред светините.  
„Без никакво съмнение или 
преувеличение години наред 
ние обръщаме внимание на 6 
септември,  този паметен ден, 
припомняме подвизите на де-
ятелите на онази историческа 

епоха и техните борби, учим се 
от идеалите им, добродетелите 
и търсим своето място в новата 
история на страната. Съеди-
нението е повод да разграни-
чим интереса на личността от 
интереса на добрата кауза, да 
повярваме на оногова, който не 
само е носител на надежди, но и 
на градивни дела, да имаме усе-
щането за заедност, за уважение 
и мисъл за бъдещето.”,  каза 
в словото си Митко Андонов, 

кмет на общината, който не про-
пусна да се обърне специално 
към младите хора, които трябва 
да получат своите примери за  
отношение към миналото, за 
насърчение към родолюбие и 
прогрес, приключвайки  с ясен 
и висок призив за работа в 
името на България и девизът: 
„Съединението прави силата!”, 
което на практика винаги е озна-
чавало само едно – посвещение 
на ползу роду. 

Честито на младоженците Женя и Григор Петрови! 
Обичайте се, вървете смело по общия път напред, бъ-

дете много щастливи!Оркестрантите  от 
ансамбъл „ Въжички” 
получиха специална по-
кана за участие в про-
грамата на ТВ ”Тянков”. 
Записът вече е осъщест-
вен .  Сред  красотата 
на зелените площи в 
близост до ресторант 
„Чановете” в Пловдив 
оркестърът смени два 
костюма, записа две 

мелодии по аранжи-
мент на талантливия 
Краси Петров и две 
песни в изпълнение 
на  Симо  Петров . 
Особени симпатии 
събра очаровател-
ната и талантлива 
гъдуларка  Женя 
Петрова, която внесе 
допълнителна кра-
сота в целия запис. 

Екипът на телевизията 
отправи поздравления 
и към всеки от музи-
кантите, които доказаха 
майсторство и талант. 
Браво на опитния Петьо  
Кръстев, на синовете 
му, достойни наследни-
ци-  акордеонисти Краси 
и Симо Петрови, на  
Добри Матев, достоен 
наследник на виртуоза 

Матю Добрев, на мла-
дия гайдарджия Митко 
Митев и на оригинал-
ния тъпанджия Кръстьо  
Пенков. Съвсем скоро 
почитателите на богатия 
стралджански фолклор 
и специално на оркес-
трантите от „Въжички” 
ще могат да се наслаж-
дават на изкуството им 
и по ТВ „Тянков”.

Ïðèçíàòî ìàéñòîðñòâî

Îðêåñòúð „âúæè÷êè” èçãðÿ è â  òâ “òÿíêîâ”


