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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

Ул.”Хемус” 2
ПРЕДЛАГА всеки ден
/ вкл. събота и неделя/
От 6,00 ч. до 20,00 ч.
- винаги топли закуски
- пици
- ръчен хляб
и други тестени изделия
Приема поръчки на клиента за пити, тестени десерти и др.

ТЕЛ. 0893836303

Ул ”Хемус” 2
"ÌÅËÈ ÑÒ” ÅÎÎÄ Ñòðàëäæà""ÌÅËËËÈ ÑÒÒ” ÅÎÎÄÄÄÄ ÑÑòòòðððààëëëäääææææààà

ИЗГОДНА  ОФЕРТА!

„ÊÀÁÀÊÎÂ” ÅÎÎÄ – ÑÒÐÀËÄÆÀ
Óë.”Ï.Êàáàêîâ” 2  
 ï ð î ä à â à:

- брикети – 9,00лв./30 кг
- въглища Донбас – 12лв./30 кг
- дърва- нарязани – 60лв.:кубик
- железария
- домашни потреби
- строителни материали

Над сто делегати от Общин-
ската партийна организация 
на БСП  участваха в третото 

Ñîöèàëèñòèòå äàâàò 
äîâåðèå íà íàé-äîñòîéíèòå

Надявам се до края на юни автомагистралата "Тракия" да бъде завършена. 
Това заяви строителният министър Екатерина Захариева. В неделя тя инспектира 
последните 34 километра от магистралата между Ямбол и Карнобат. На пътен 
възел Зимница  Захариева заяви, че обемът на техниката, с която се извършва 
строителството на магистралата трябва да се увеличи 4 пъти.

ПРОДЪЛЖАВА НА СТР. 3

Ãàðàòà â Ñòðàëäæà 
îòíîâî ñ êîëåòíî ãèøå
Ръководството на ж.п. гара Стралджа потвърди, че от понеделник, 18 март, 

гражданите отново могат да ползват услугата на колетно гише. Отварянето му 
е в отговор исканията на местните жители. Много от семействата имат деца, 
които учат или работят в по-големите градове и най-бързия, най-изгоден и 
най-предпочитан  начин за изпращане на колети се оказва ж.п. гарата. Гишето  
работи непрекъснато, на 24-часов режим.

Íîâèÿò ñòðîèòåëåí ìèíèñòúð: 
Ìàãèñòðàëàòà ñå áàâè!

заседание на 20-та общинска 
партийна конференция. На фо-
рума бяха номинирани и избрани 

предложените от партийните ор-
ганизации кандидати за народни 
представители.

 След проведения таен избор 
стана ясно, че с 996 т.  Иван 
Георгиев е водач в класирането, 
след него е Иван Иванов-794 т., 
Атанас Мерджанов- 767 т., Янко 
Стоянов- 754 т., Цветелина Тон-
чева - 644 т, Милена Йорданова 
524т., Стоян Проданов- 432т, 
Катя Георгиева 415т., Райно Ге-
оргиев 378т. 

Първите осем ще участват 
в подреждането на листата в 
ямболско за участие в парламен-
тарните избори. Утвърждаването 
на окончателната листа ще стане 
в НС на БСП. На 6 април тя ще 
бъде внесена в РИК. 

Подробно на стр. 2

Ñòàòèñòèêàòà å èçêóñòâî äà 
ðàçêàæåø èñòîðèÿ ñ ÷èñëà

Èíòåðâþ ñ Êàëèíà 
Êàçàíäæèåâà, äèðåêòîð 
ÒÑÁ - ßìáîë

СТР. 3

ñòð. 2

Ìóøêàòî è 
âúðáèíêà çà 
ïàðêîâå è 
ãðàäèíè

Екатерина Захариева 
и Лазар Лазаров
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Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”  

Инвестира във вашето бъдеще
Схема за предоставяне на безвъзмездна финан-

сова помощ: BG 051PO001-5.1.02 
„Нови възможности”

Проект „Социално предприятие за озеленяване 
и благоустройство –  Община Стралджа”
ДБФП № BG051PO001-5.1.02-0010-C0001

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Евро-
пейския социален фонд на Европейския съюз   Община 

Стралджа                   
Национална Стратегиче-
ска Референтна рамка

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

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

Ìóøêàòî è âúðáèíêà çà 
ïàðêîâå è ãðàäèíè
Â Ñîöèàëíîòî ïðåäïðèÿòèå çà îçåëåíÿâàíå è 
áëàãîóñòðîéñòâî – Îáùèíà Ñòðàëäæà

Десетки стръкове саксийни и градински цветя подготвиха за парковете 
и цветните градини на общината работниците от Социалното предприятие 
за озеленяване и благоустройство – Стралджа. Проектът е финансиран  по 
Схема за безвъзмездна финансова помощ „Нови възможности” на Опера-
тивна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Зимните месеци бяха използвани за създаване на разсада, който, при 
осигурените добри условия в парниците, вече e напълно готов за засаждане. 
В саксиите са виолетки, върбинка, мушкато , има известно количество и 
новосъздадени  зелени храсти.  Всичко това е достатъчно основание за инж.
Стефан Гашев, ръководител на предприятието,  да даде висока оценка  на 
свършеното от работниците. Всеки  ден хората са на работните си места,  
грижат се за  растенията, поливат, плевят и се радват, че създадените от тях 
разсади  на цветя и храсти скоро ще осигурят пролетно озеленяване и раз-
красяване в центъра на града и по селата. Хората са максимално мотивирани 
да работят, виждайки постигнатото споделят, че са удовлетворени от труда 
си и биха искали предприятието да се наложи като необходимо за района.

Ñîöèàëèñòèòå äàâàò 
äîâåðèå íà íàé-äîñòîéíèòå

Â ÑòðàëäæàÂ Ñòðàëäæà

Над сто делегати от Общинска-
та партийна организация на БСП  
участваха в третото заседание на 
20-та общинска партийна конфе-
ренция. В изпълнение на дневния 
ред представен от Мария Толева, 
председател на ОбС на БСП, 
присъстващите първо изслушаха 
отчета на народния представител 
Атанас Мерджанов, а след това 
и анализ на проведените събра-
ния за издигане кандидатури за 
народни представители.

 „Стралджанската партийна 
организация има с какво да се 
гордее, подчерта г-н Мерджанов 
преди да представи всички побе-
ди извоювани от организацията 
на поредица избори в община-
та. Той обърна внимание и на 
доброто общинско управление 
в лицето на кмета Митко Ан-
донов. Представяйки анализът 
на социално-икономическото 
състояние на държавата, за себе 
си  той отчете изминалия пери-
од в Народното събрание като 
успешен опозиционен. Въпреки 
тежката обстановка за рабо-
та  парламентарната група на 
Коалиция за България  остава 
монолитна и единна, дава тон на 
останалите групи в парламента. 
Атанас Мерджанов е секретар 
на ПГ от септември м.г., 2 год.е 
зам.-председател  на групата на 
Западноевропейския съюз, член 
на много групи за приятелство, 
той е автор на 6 законопроекта, 
предложил е над 13 промени в 
различни закони, има поставени 
7 питания до министри с пре-
дизвикани обсъждания, задал е 
над 50 актуални въпроси, някой 
от тях пряко свързани с община 
Стралджа, изработил е две де-
кларации, автор  на 4 решения 
на НС, за 3,5г. е вземал  думата 
над 55 пъти, без да се броят 
тези в комисията, участвал е в 
подготовката на 37 искания вне-
сени в Конституционния съд... 
„Изправям се пред вас гордо, за-
щото ангажиментите ми са били 
продиктувани от политиката, 
която изповядва БСП, стриктно 
съм съгласувал позициите  с 
тези на партийните организации, 
включително и с кметовете на 
общините в областта. Гордея се, 

че в партийната си работа успях 
да създам нова писта за младите 
хора  и с подкрепата на кме-
товете, голяма част от тях сега 
влизат в листите за кандидати за 
народни представители. Надеж-
дите днес са отправени към нас, 
имаме добри програмни намере-

ния, сигурни сме, че може да се 
направи не малко за бедните и 
мизерстващите хора у нас. Заедно 
ще проведем умна, непарадна , 
разсъдлива , човешка кампания, 
Сигурен съм, че България я чака 
добро бъдеще!”

Последва представянето на 
предложените от партийните ор-
ганизации кандидати за народни 
представители. Между номини-
раните са Атанас Мерджанов, 
Митко Андонов, Иван Георгиев, 
Мария Толева, Иван Иванов, Янко 
Стоянов...От общо 17 издигнати 
8 души  са предложени в повече 
от една ПО, останалите – в по 
една. Присъстват доказали се с 
опита  и работата си партийни 
членове както и млади, амбици-

озни социали-
сти .От анали-
за стана ясно, 
че  Атанаска 
Кабакова, Ма-
рия  Толева , 
Пенчо Пенев, 
Янко Стефов, 
Деница Злате-
ва, Драгомир 
Стойнев, Явор 
Гечев ,  Ата -
наска Христо-
ва са отказали 
участие в но-
минацията.

В емоцио-
нално  изказ-
ване  кметът 
на общината 
Митко Андо-
нов благодари 
за оказаното 
доверие на из-
дигналите кан-
дидатурата му 
социалисти , 

посочи всички достойни ка-
чества на останалите кандидати 
и изрази увереността си, че на 
изборите българският народ ще 
направи правилния избор.”Чест 
прави на стралджанската орга-
низация, че в листата присъстват 
много и достойни хора, с доказан 

политически опит. Нужна ни е 
Вапцаровска вяра, за да проме-
ним живота си и да подредим 
реалността такава каквато тряб-
ва да бъде!” Подавайки своя 
отвод г-н Андонов  подчерта, 
че трябва да изпълни дълга си 
пред избирателите и да довър-
ши мандата.”Кметовете сме 
тези, които стоят най-близо 
до хората и сме длъжни да из-
пълним поетите ангажименти, 
активно да работим за разви-
тието на обществото напред.!”, 
подчерта той.
След проведения таен избор 

стана ясно, че с 996 т.  Иван 
Георгиев е водач в класирането, 
след него е Иван Иванов-794 т., 
Атанас Мерджанов- 767 т., Янко 

Стоянов- 754 т., Цветелина Тон-
чева - 644 т, Милена Йорданова 
524т., Стоян Проданов- 432т, 
Катя Георгиева 415т., Райно 
Георгиев 378т. 
Първите осем ще участват 

в подреждането на листата в 
ямболско за участие в парла-
ментарните избори.Утвържда-
ването на окончателната листа 
ще стане в НС на БСП. На 6 ап-
рил тя ще бъде внесена в РИК. 
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Ñòàòèñòèêàòà å 
èçêóñòâî äà ðàçêàæåø 

èñòîðèÿ ñ ÷èñëà
Èíòåðâþ ñ Êàëèíà Êàçàíäæèåâà, äèðåêòîð ÒÑÁ - ßìáîë

ВИЗИТКА: 
Родена в гр. Ямбол. 
Образование - висше - магистър.
Специалности: 
• „Социално-икономическа информация”(специализация „Ста-

тистика”) 
• „Външна търговия и международно право” ;
• „Счетоводство, финанси и контрол” .
Трудова кариера: Една година след завършване на висшето си образо-

вание постъпва на работа в Териториално статистическо бюро - Ям-
бол при Национален статистически институт  като Специалист в 
сектор „Търговия”. От 1998 г. до 2000 г. е Началник на отдел „Анализи 
и информационно обслужване”, а до 2001 г. е Началник на сектор „Ин-
формационно обслужване, цени и  домакински бюджети”. Следващите 
7 години работи като Началник на отдел „Финансово – стопански 
дейности” . От 15.09.2008 до сега е Директор на Териториално ста-
тистическо бюро - Ямбол .
Семейство, деца: Омъжена, с един син, ученик в 9 клас на ГПЧЕ „В. 

Карагьозов”, гр. Ямбол.
Работохолик, в свободното време гледа телевизия. Хоби - аеробика 

и танци.

- Г-жо Казанджиева, как 
ТСБ Ямбол отбелязва меж-
дународната година на ста-
тистиката?

- Обявяването на 2013 година 
за Международна година на 
статистиката е не само све-
товно признание за приноса 
на статистиката във всички 
сфери на обществения живот, 
но и висока оценка, както за 
науката статистика, така и за 
труда на статистиците. За нас, 
служителите в Националния 
статистически институт това 
е и огромно предизвикател-
ство, а също и отговорност, 
да популяризираме не само 
статистическите данни но и 
професията статистика, особе-
но сред учащите, на които пред-
стои да направят свой избор 
за реализация. В тази връзка 
в Териториално статистическо 
бюро - Ямбол сме планирали 
провеждане на срещи с ученици 
от 10 и 11 класове на средните 
общообразователни училища в 
област Ямбол. Първата среща 
е запланувана за 28.03. 2013 г. 
със СОУ ”П. К. Яворов” в гр. 
Стралджа. Не бих искала да из-
давам какво точно сме подгот-
вили с моите колеги, но целта 
ни е да представим професията 
по възможно най-интересния и 
забавен начин, да провокираме 
творческия ентусиазъм и инте-
ресът на младите хора.
Планирали сме няколко прес-

конференции на теми, които 
интересуват  широката общест-
веност. В края на м.февруари 
представихме в пет теми ико-
номическата картина в област 
Ямбол през 2011 г., през м. май 
предстоят пресконференции 
за наблюдения, които засягат 
пряко жизнения стандарт и 
бита на населението ( напр. за 
„Работната сила” и „Доходите и 
разходите на домакинствата”). 
В партньорство с Областния 
информационен център плани-
раме съвместна конференция за 
образованието.
В програмата си ТСБ - Ям-

бол предвижда още: Ден на 
отворените врати, изложба на 
статистически издания, вело-
поход от ТСБ - Ямбол до Архео-
логически комплекс – с. Кабиле 
съвместно с външни участници 

Íîâèÿò ñòðîèòåëåí 
ìèíèñòúð ñå íàäÿâà íà 
ìàãèñòðàëà äî ëÿòîòî
Надявам се до края на юни автомагистралата "Тракия" да бъде 

завършена. Това заяви строителният министър Екатерина Захариева. 
В неделя тя инспектира последните 34 километра от магистралата 
между Ямбол и Карнобат. На пътен възел Зимница  Захариева зая-
ви, че обемът на техниката, с която се извършва строителството на 
магистралата трябва да се увеличи 4 пъти.

Това е изключително важно, трябва да има повече камиони 
повече валяци, повече всякаква техника, за да се завърши обекта, 
каза Захариева. Пред нея представителят  на фирмата изпълнител 
Иван Иванов беше категоричен, че през лятото магистралата ще 
стигне до Карнобат.

"Не по 4, както каза министърката, нашите разчети са с по 5 пъти 
да бъде увеличена  техниката, а режимът на работа на  трошачната 
инсталация и асфалтовата база да бъде денонощен", обясни Иванов. 
Стана ясно, че вече на голяма част от фирмите подизпълнители е 
платено за извършена работа и в момента няма проблеми с осигу-
ряването на финансов ресурс, заяви  шефът на Пътната агенция 
Лазар Лазаров

Министър Захариева увери, че не съществува никаква опасност 
да бъдат спряно европейското финансиране на обекта и допълни, 
че контролът на качеството на изпълнение ще продължи, както и 
досега.

и други интересни съ-
бития.  
В тази междуна-

родна година за нас 
е важно да усещаме 
съпричастността на 
органите на държав-
на и местна власт, на 
организациите, ведом-
ствата, на бизнеса,  на гимназии 
и училища, на сдружения с нес-
топанска цел и др. при реали-
зиране на целите на Междуна-
родната година на статистиката.  
Към момента своята съпри-

частност в подкрепа на чества-
нето на Международната година 
на статистиката са декларирали 
близо 2000 организации от цял 
свят. Те са включени в списъка 
на поддръжниците, поместен в 
сайта  http://statistics2013.org , 
в т.ч. от България  са 83, а от 
област Ямбол 12.

- Казват, че „статистика-
та е изкуство да разкажеш 
история с числа”. Каква то-
гава е статистическата ис-
тория на община Стралджа?

- Невъзможно е в рамките 
на едно интервю да представя 
статистическата история на 
община Стралджа. Българска-
та държавна статистика е със 
133 годишна история, като 
през целия период са били 
провеждани различни по те-
матика статистически изучава-
ния. Ето защо мога да насоча 
по-любознателните читатели 
към официалната страница на 
НСИ, рубрика „Дигитална биб-
лиотека”, която е електронна 
информационна съкровищница 
на статистически издания още 
от 1880 година. Що се касае 
за по-ново време - на база 
проведеното през 2011 година 
Преброяване на населението и 
жилищния фонд в Р България 
се получи надеждна, изчерпа-
телна и детайлизирана по ад-
министративно-териториални 
единици информация за броя 
и структурата на населението 
и промените, които настъпват 
в тях.
Въз основа на тези данни 

най-общо може да се представи 
следната  демографска картина 
за община Стралджа:

• Население -  12 781 души 

(за 20-годишния период на 
прехода, на база данни от пре-
брояванията, населението на 
община Стралджа е намаляло 
с 32.0 %, т.е. всеки трети човек 
е напуснал общината);

• Общинският център - гр. 
Стралджа е трети по големина 
в областта, с население 5 702 
души;

• 44.6% от населението живее 
в града, а 55.4 % - в селата;

• В община Стралджа се на-
мира най-многобройното село 
в  цялата област - с.Зимница, с 
население 1 804 души;

• Най-малкото по брой жи-
тели е с.Леярово, с население 
37 души;

• Общината обхваща 9.7% от 
населението на област Ямбол;

• Община Стралджа е с най-
голям относител дял на младото 
население (до 15 годишна въз-
раст) в областта - 17.8 %.

• Най-висок дял на нежене-
ните/неомъжените - 41.5%  (за 
областта - 36.8%);

• Най-висока безработица 
сред лицата между 15 и 64 на-
вършени години - 34.8%, при 
коефициент на безработицата 
за областта - 19.8%;

• Средна жилищна осигуре-
ност на едно лице 0.6 жилища; 

• Средно в едно жилище 
живеят 1.8 души; 

• Домакинства – 5 068;
• Средностатистическото 

домакинство се състои от 2.5 
души.

- Считате ли, че на ста-
тистиката може да се вярва 
или това просто е една тео-
рия на вероятностите?

- Считам, че на статистиката 
трябва не просто да се вярва,  
трябва безусловно да се вярва. 
Няма други данни, които да 
са по-актуални, всеобхватни и 
по-надеждни, хармонизирани 
с Европейската статистическа 
практика. 

Националният статистически 
институт заедно с Българска на-
родна банка и още 8 органа на 
статистиката - структурни звена 
в министерства и изпълнителни 
агенции, съставляват Нацио-
налната статистическа система. 
Това са институциите, които из-
вършват статистическа дейност 
в Р България, т.е. разработват, 
произвеждат и разпространяват 
статистическа информация. 
Само тази информация се счита 
за официална статистическа 
информация, съгласно Закона 
за статистиката. 

- Има ли понятие „морал” 
в статистиката? 

- Моралът като понятие съ-
ществува само в правните нау-

ки. Ако подтекста на въпроса е 
дали в своето трудово ежедне-
вие статистиците проявяват мо-
рал, бих отговорила „Да!”. И не 
само, защото спазват стриктно 
принципите, залегнали в Ко-
декса на Европейската статис-
тическа практика, Законът за 
статистиката, Етичните правила 
за работа в НСИ. В системата на 
НСИ няма нито един служител, 
който да проявява субективизъм 
в работата си. Нещо повече, 
като директор на ТСБ - Ямбол 
получавам много често поло-
жителни сигнали от граждани 
и фирми за тяхната удовлет-
вореност от компетентността 
и етичността на служителите. 

- Вашето послание към чи-
тателите на вестника.

- Използвам възможността да 
изкажа благодарност на всички 
които ни подкрепят в Междуна-
родната година на статистиката, 
на всички, с които работим в 
партньорство, а също и на мо-
ите колеги за всеотдайния им 
труд и професионализъм! 
Надявам се, че с партньор-

ството на медиите ще успеем 
не само да изпълним своята 
мисия, но и да провокираме 
по-голяма отзивчивост и готов-
ност от страна на населението 
да  участва в провеждането на 
статистическите изследвания.
Пожелавам на читателите на 

вестника да са здрави и удо-
влетворени хора - статистиците, 
ще го отразят! 

Интервю на Надя Жечева
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  На основание чл.124, б  от ЗУТ Община Стралджа обявява, че с Реше-

ние № 200 от протокол № 16 от 21.02.2013г. на ОбС Стралджа и заповед 
№ 3-148 от 20.03.2013г. на кмета на общината е допуснато  изработване на 
ПУП-ПРЗ с който в част от ПИ № 69660.501.73 по КК на гр. Стралджа се 
обособи УПИ, съгласно приложеното копие от скица № 34/11.02.2013г. с 
отреждане „за трафопост”. 

   На основание чл.124 б, ал.4 от ЗУТ, Решението на ОбС и Заповедта на 
кмета на общината, не подлежат на оспорване.

Приложение: заповед № 3-148/Стралджа, 20.03.2013 г.

  На основание правомощията на кмета на общината по чл. 124, а,ал.1 
от ЗУТ и чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Решение №200 от протокол №16 от 
21.02.2013г. на ОбС Стралджа

   Относно: Заявление вх.№ ВхК – 76/ 16.01.2013г. от „ЕВН БЪЛГАРИЯ 
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД – КЕЦ Ямбол 
ÄÎÏÓÑÊÀÌ:

  Изработването на ПУП-ПРЗ, с който в част от ПИ № 69660.501.73 по 
КК на гр. Стралджа се обособи УПИ, съгласно приложеното копие от скица 
№ 34/11.02.2013г. с отреждане „ За трафопост”.

    Новото УПИ да бъде с № VІІ-73 в кв. 10 по регулационния план на 
гр. Стралджа.

    Копие от Заповедта и Решението на ОбС да се връчи на заинтересо-
ваните страни и да се обяви по условията на чл.124 б, ал. 2 от ЗУТ.

   Иван ГЕОРГИЕВ ,  зам.- кмет на Община Стралджа
Протокол -извлечение 

На Решение № 200 от протокол № 16/21.02.2013г.
   На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, ОбС взе следното 

РЕШЕНИЕ: № 200
   ОбС Стралджа допуска:
1. Обособяване на самостоятелен имот върху който да се учреди право 

на строеж на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД-КЕЦ 
Ямбол за изграждане на трафопост

2. Задължава кмета на общината да проведе процедура по обособяване на 
самостоятелен имот и учредяване на право на строеж върху него на „ЕВН 
БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД-КЕЦ” Ямбол.

Председател на ОбС: /А. Кабакова/

Îá ùè íà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë
ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12, 

òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com

В началото на месец март в Центъра 
за социална рехабилитация и интеграция 
/ЦСРИ/ – Стралджа се проведе групова 
супервизия. Заедно с външния супер-
визор Станимира  Начева, клиничен 

психолог и логопед, екипът имаше въз-
можност да обсъди три работни случая. 
Занятието беше планирано  за 6 работни 
часа през които всеки от участниците 
имаше възможност да  участва активно  

Ñóïåðâèçèÿ  ñâàëÿ 
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в обсъждане на казусите свързани с прак-
тиката на Центъра. Специалистите от 
работните екипи представиха избраните 
случаи, обобщиха постигнатите резул-
тати и набелязаха бъдещите действия.  
Съвместно със супервизиращия  бяха 
обсъдени и други аспекти от работата – 
консултиране и подкрепа на родителите 
на децата, взаимодействие с други  ин-
ституции/училищни власти и учители на 
децата/. Работещите с децата получиха 

конкретни насоки за работа по случаите 
като целта е да се подобрят резултатите 
от рехабилитационните  дейности. Су-
первизираният екип е удовлетворен от 
получените насоки за професионалната 
работа. В годишния план за развитие на 
ЦСРИ е заложено провеждане на супер-
визии най-малко веднъж на 4 месеца, а 
при необходимост и по-често.

Груповата супервизия цели пови-
шаване на професионалната компе-

тентност, снемане на напрежението в 
трудни работни моменти, създаване на 
пространство за преработка на чувства, 
гарантиране и подобряване качеството 
на работа. Тя помага на екипа да бъде 
мотивиран и отдаден, което осигурява 
добро качество на грижите. Извършва 
профилактика на взаимоотношенията в 
екипа, ориентиране на професионалните 
действия към целите и към по-висока 
степен на удовлетвореност.

В ОУ ”Св. Св.  Кирил и Методий” Стралджа проведоха 
психологически тренинг на тема „Аз, ние и другите”, 
който беше част от дейностите по проекта „Без отсъст-
вие” . Изпълнението му  е поверено на педагозите  Пенка 
Георгиева, Маруся Бакалова, Диана Балъкчиева,  Димка 
Лужецка, Атанаска Мозакова, а целта  с свързва с това 
да бъдат намерени причините   за ранното отпадане  на 
ученици от училище както и предприемане на мерки 
за превенция. 

Основната задача на тренинга беше да покаже по-
успешното справяне в междуличностните отношения 
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на участниците – ученици, учители 
и родители.

Воден от Цветелина Тончева, учи-
тел в училището и дипломиран пси-
холог, тренинга премина  с игри  за 
разчупване на леда между участниците 
и предизвикване на усещането да се 
чувстват добре заедно. Като въведе-
ние в темата бяха направени кратки  
упражнения за групова динамика и 
стимулиране активността на участни-
ците в предстоящите задачи. С особен 
интерес бе приета играта „Клюката” 
, последва разискване  на въпросите 
„Трябва ли да вярваме за всичко на 
децата?”, „Къде се къса връзката във 

взаимоотношенията  ученици-учители-родители?”  и др.
Присъстващите  се включиха  и в игри за толерантност с цел 

приобщаване към различните хора и възприемане на оценката 
в различните общности.

Дейностите на тренинга показаха на децата как да проявяват 
интерес към настроенията на хората , как да изразяват уважение, 
отзивчивост, толерантност в различните общности. Постигнато 
беше насърчаване към все повече взаимни дейности и добри 
взаимоотношения  един към друг.

Може ли един урок за еднак-
вите триъгълници да предизвика 
жив интерес сред ученици от 7 
клас? Ако въпросът се отнася за 
СОУ ”П. Яворов” – Стралджа, да, 
отговорът е твърдо положителен. 
Убедително го доказаха   Бинка 
Караколева, преподавател по ма-
тематика в най-голямото общин-
ско училище и нейните ученици, 
които по време на обобщителния 
урок  за еднакви триъгълници 
бяха не само активни участници, 
но и водещи в едно приключение, 
което се нарича… „математика”. 
Майсторски и с характерен  педа-
гогически почерк г-жа Караколева  
предизвика интереса на децата 
които уверено  обясняваха призна-
ците за еднаквост и свойствата на 
геометричната фигура, впускаха се 
в  подробности за равнобедрения и 
правоъгълен триъгълник, схванаха 
предизвикателството  за използ-
ване на триъгълника в решаване 
на задача с препятствия, откриха 
връзката между геометрия, физика 
и астрономия. 

Тя е на 14 г., ученичка в 6 клас, но вместо 
да посещава учебните занятия, си стои  у дома, 
за да гледа по-малките си братя и сестри. Така 
натрупва множество неизвинени отсъствия, вли-
за в графата „трайно непосещаващи училище” 
и заедно с майка си  се озовават на неудобната 
среща със специалистите от Консултативния 
кабинет към МКБППМТ. Момичето е с наведена 
глава когато обяснява причините за натрупаните 
неизвинени. Признава, че гледа бебето болно 
от туберкулоза, грижи се и за брат си, който е с 
епилепсия, помага на безработната си разведена  
майка, която осигурява прехраната като събира 
пластмасови бутилки. Страхува се, че може да 
стане причина за глоби, които не е възможно да 
плащат. В един момент, разстроена от въпросите 
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   45 минути по-късно гостите  
Мария Толева, зам.- кмет  и бивш 
преподавател по математика в СОУ 
”П. Яворов”,  Маня Манева, гл. екс-
перт „Математика и информатика” 
в РИО -Ямбол , преподаватели  от 
методическите обединения в учи-
лището без да крият възхищението 
си  не пестиха добрите думи за 
г-жа Караколева и нейните ученици. 
„Присъствахме  на един впечатля-

ващ урок по математика!  Заедно с 
поздравленията  всички вие заслу-
жавате благодарност за усърдието, 
за любовта към тази трудна наука. 
Гордеем се с вас!” каза г-жа Толева. 
„СОУ” П. Яворов” –Стралджа за 
пореден път доказва  възможностите 
на педагозите и добрата мотивация 
на учениците да усвояват знанията 
по различните предмети, а когато 
става дума за математика, това 
вече наистина е сериозен успех!” 
допълни г-жа Манева, която не 
пропусна да отправи поздравления 
към директора Валентина Маринова 
за великолепната материална база 
и отличните условия за работа в 
училището.
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за бъдещето признава , че се 
срамува заради бедността 
на семейството. И че иска 
да ходи на училище, да се 
образова, за да не остане 
неграмотна… като мама. 
Предлагат й веднага да на-
пише молба, че се връща на 
училище. Приема с усмивка 
и неприкрито успокоение. 

Това е само един от слу-
чаите , които стоят на внима-
нието на Консултативния ка-
бинет при  Местната комисия 
за борба с противообществе-
ните прояви на малолетни и 
непълнолетни /МКБППМН/ 
в Стралджа. Има и други, не 
по-малко трудни и тежки за 
решаване. За да стигнат до  
тук децата и родителите вече 
са преминали през всички 
други възможни начини за 
оказване на помощ и въз-
действие, за да посещават 
училище. В СОУ ”П. Яворов” 

практиката е първо случаите да се 
разглеждат от училищната комисия, 
после-разговори с учениците , с ро-
дителите, с педагогическия съветник, 
следват уведомителни писма и участие 
на Дирекция „Социално подпомагане” 
със спиране на помощите. Последната 
възможност е консултацията в кабине-
та, който разполага с опитни общест-
вени възпитатели,  педагози, психолог, 
лекар, юрист. Съществуването му от 
три години е достатъчно време, за да 
се докаже ефективността и необходи-
мостта от кабинета. Само от началото 
на годината са консултирани 3 деца 
от СОУ”П. Яворов”, 3 от ОУ ”Св. Св. 
Кирил и Методий” Стралджа, предстои 
обсъждането на други три случая с 
актове за административни наруше-
ния на малолетни. Според Йорданка 
Апостолова, секретар на комисията, 
обществения орган изиграва ролята 
си, децата променят поведението си, 
родителите стават далеч по-отговорни 
и при необходимост сами търсят помо-
щта на специалистите. 
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Повече от десет години в с. Пър-
венец не са чували кукерски хлопки. 
Традицията почти замира и извед-
нъж…  деца решават да  възстановят  
игрите. Подкрепени от читалището и 
кметството, подпомогнати активно 
от семействата, учениците събират 
и подготвят костюмите,  спретват 
своята  кукерска група, която оби-
каля селото и танцува с пожелания 
за здраве и берекет във всеки дом. 
Грейват лицата на хората от радост, за 
кукерите се намира по левче, даряват 
ги  с яйца, както е било в миналото. 
Някой не крият сълзите си от радост 
, други пожелават тази инициатива  
да се поддържа и всяка година Пър-

Â Ïúðâåíåö äåöà 
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венец да се нарежда между селата от 
общината които не само имат своя 
кукерски празник, но и се представят 
в Общинския наравно с най-добрите. 

Поощрявайки ги за инициатив-
ността читалищното ръководство 
подготви за всеки участник грамоти, с 
такива ще бъдат отличени най-малкия 
кукер и  този с най-красив костюм.  
От сега се знае , че същите момчета 
имат амбицията да създадат коледар-
ска група. „Нашето село е богато на 
фолклор, искаме всички да научат 
за това!” , оправдават се момчетата, 
които са ученици във Войника и в 
Ямбол, но вече при всяко завръщане 
на село се събират, за да обмислят 

своята поредна изненада.
Тази година в Първенец и жените 

си устроиха прекрасен празник. На 
8 март читалище „Просвета 1908” 
бе домакин на тържеството. „Да 
си жена е гордост, призвание и от-
говорност. Да си жена е щастие и 
радост!”, подчерта  Радка Видева, 
председател на читалището, която 
благодари на жените от Първенец 
за трудолюбието, всеотдайността 
към семействата, отговорността в 
работата и желанието за съхраняване 
на местните традиции.От името на 
кмета на общината Митко Андонов 
зам.кмета Иван Иванов поднесе на 
всяка цветя и пожелания за здраве и 
успехи.  Поздрави и финансова под-
крепа за празника жените получиха 
и от земеделските производители 
Велко Велев и Велико Йосифов. 
Тържеството продължи с  песни , 
танци и обещание за нови празници. 

Èíôîðìàöèîííà ñðåùà
„Представяне на отво-

рени процедури и добри 
практики от реализирани 
проекти, финансирани по 
СКФ”, това бе темата на 
поредната информационна 
среща в община Стралджа 
организирана от Областен 
информационен център Ям-
бол. Това е началото на 
цикъла от информационни 
срещи за популяризиране на 
Кохезионната политика на 
Европейския съюз в петте 
общини на областта. Целта е чрез тази инициатива  всички заинтересовани лица 
да бъдат запознати с възможностите за финансиране , които се предоставят от 
Структурните и Кохезионния фондове в България, както и даване възможност за 
споделяне на конкретен практически опит, който ще ориентира потенциалните 
бенефициенти  при вземането на решение за подготовка на проект. 

Гост- участник в срещата беше  Калина Казанджиева, директор на ТСБ 
Ямбол, която представи инициативите посветени на Международната година 
на статистиката както и основните цели свързани с повишаване доверието и 
обществената осведоменост за силата и въздействието на статистиката върху 
всички сфери на обществото, популяризиране на статистиката като професия, 
насърчаване творческия дух при развитие на науката статистика.

В присъствието на Мария Толева, зам.- кмет на общината, Атанаска Кабакова- 
председател на ОбС- Стралджа и Атанаска Христова, секретар, представители 
от НПО, училища, социални заведения, читалища  експертите от ОИЦ - Ямбол 
направиха интересна презентация за отворени и предстоящи процедури по 
оперативните програми през 2013 година. Лансирани бяха и добри практики от 
успешно реализирани проекти в областта чрез презентацията „Погледни- нашият 
свят се променя”. Бяха представени подробности и по JEREMIE и процедури 
насочени към безработни лица, насърчаване и стартиране на проекти  и разви-
тие на стопанска дейност. В края на срещата присъстващите бяха поканени да 
попълнят анкета  за впечатленията си и предложения за нови идеи.

Ìàðòåíñêè âÿòúð êîíñêè ãðèâè âåå
По традиция община Стралджа 

организира кушии и изложба на аму-
ниция. В надпрепусканията на 1800 и 
2000м. участваха 11 коня. Класиране-
то при първата група оглави Милен 
Гочев, след него са Димитър Михалев 
и Милчо Атанасов. Във втората група 
най-добре се представи Фламинго 
от конната база на Жельо Желев 
Стралджа с жокей Юлиан Сергеев, на 
второ място се нареди Атанас Митев 
и на трето отново представител на 

конната база - Стоян Тодоров с кон Перла. Грамоти и парични награди заедно с 
поздравления от името на кмета Митко Андонов връчи Иван Иванов, зам.кмет. 
При изложбата на амуниция претендентите за първото място не липсваха. Най-
богата и бляскава, „като слънце”,както я определиха зрителите, беше тази на 
Константин Енчев Кремъков с кон Нела. Амуницията е дело на стралджанския 
златен майстор Ганчо Димитров. В младежкия екип на Константин бяха още 
Жечко Вълчев и Янко Стоянов и тримата с народни носии в чест на обичания и 
почитан празник. Първо място беше отредено и на госта от Иречеково Стефан 
Дончев, който получи първите поздравления от кмета на селото Николай Савов. 
С награди си тръгнаха Веско Петров и Здравко Толев за второ място и за трето 
- Куни Пенев и Георги Генов. Заедно с множеството стралджанци и почитатели 
на конете от близките села Тодоровден в Стралджа  наблюдаваха  и група руски 
поданици,които не пестиха добрите думи за състезателите.

С  гигантски лимони, отглежда-
ни  на двора, овкусява домашния 
мискет стралджанеца  Стефан 
Мозаков.  Той предлага от елек-
сира  на всеки свой гост  като не 
пести  хвалбите и за питието , и 
за  сочния лимон, който блажено 
плува в каната. 

Тригодишното лимоново дръв-
че, което  Стефан Мозаков отглежда 
в дома си, изненадало тази пролет  
стопаните с огромни лимони, до-

 Полъхът на пролетта про-
вокираха представителите на 
фолклорната група при клуб 
„Дълголетие” Стралджа, които  
организираха мило посрещане на 
Първа пролет. Жените украсиха 
своя клуб с минзухари, зюмбюли 
и теменужки, изслушаха с вни-
мание сърдечното поздравление 
на председателя Донка Атанасова 
и се отдадоха на забавления. 
Изненадващо беше пристига-
нето на самата Първа пролет /

Станка Кирова/ и отиващата си 
Баба Марта / Стойка Маринова/ 
които раздадоха цветя на всички. 
Стихове за пролетта рецитираха 
Николинка Стойчева, Донка Ми-
ронска, Мара Стойчева, Стефан 
Стефанов. Пролетната вечер 
продължи с викторината на Ма-
ринка Колева и Николинка Стой-
чева, хумористичните сценки на 
дуета Руска Балтова – Мартин 
Жечков и стралджанските хора 
и ръченици.   

Ãèãàíòñêè ëèìîíè îâêóñÿâàò ìèñêåò

стойни за възхищение. Плодовете 
наедрявали неусетно през зимата, 
когато лимона бил съхраняван в 
мазето на семейството и преди дни, 
като го изкарали навън, истински 
се изненадали от обилната реколта.  
Няколко от узрелите лимони пад-
нали сами, кантара отчел тегло на 
един от тях  - 470 гр.. На дървото, 
обаче, са  останали още,  те огъват 
опасно тънките клонки, а  според 
семейството   един от лимоните   

тежи около килограм. Опитвайки  
резенче от домашния кисел плод  
домакините споделят , че  е далеч 
по-сочен и приятен, може да се 
консумира без добавяне на захар. 
Много е подходящ за прибавяне 
към домашното вино, което полу-
чава вълшебен лимонов привкус 
от добавката.

Стефан Мозаков „хванал” дръв-
чето от свои познати от Иречеково 
които щедро го похвалили. Самият 
той раздава резци на не малко 
стралджанци, мераклии да отглеж-
дат в домашни условия цитруси.  
Семейството от години отглежда  
още портокали и мандарини, като 
твърдят, че климата в района е 
благоприятен за това, стига човек 
да полага нужните грижи за иначе 
не особено претенциозното южно 
растение. 

  Äîáðå äîøëà, 
Ïðîëåò!

  Здраве и радост на всички! 
ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ!

Пролетта пристига с топ-
лия вятър и дъха на цветята, с 
песните на птичките и полета 
на щъркелите. Всичко живо 
се събужда за нов живот. Топ-
лото слънце разпъпи  първите 
предвестници на пролетта – 
кокичета, минзухари, нарциси, 
теменужки…

Хората отдъхват от тежката 
зима и излизат да почистят дво-
рове и градини, засаждат цветя 
и зеленчуци, слага се началото 
на новата полска работа.

Заедно с това през пролетта 
очакваме най-хубавите  празни-
ци. На Лазаровден  и Цветница 
малки моми и булки ще облекат 
селски премяни и ще танцуват 
„Пеперуда” и „Буенек”.

 И Великден се задава. Всяка 
домакиня ще приготви  козу-
наци по старите стралджански 
рецепти, ще украсим великден-
ските яйца, ще си честитим с 
„Христос Воскресе!”
ДОНКА  АТАНАСОВА , 

председател на клуб „Дълго-
летие” – Стралджа 

Â î÷àêâàíå íà ùúðêåëèòå
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ВРЕМЕ ЗА ПОЕЗИЯ

Ðàçãîâîð ñ ìàìà
Петя Божилова

Пак ли самичка си, майчице,
В къщи със твоята болест?
Не, не добре съм!Повайках се,
Че да те видя не мога.

Татко къде е ?...Пак в лозето
Скрит, над мотиката сведен…
Болка да гледа не може той,
Щом няма как да я вземе.

Пратих парите по хората,
Утре лети самолетът…
Ох, не плачи, мамо,моля те,
Че ми се къса сърцето!

Зная, съвсем си се свършила –
Пролет е, все навън гледаш.
Ние не сме, мамо, щъркели!
Ние сме лятна надежда.

Как да си дойда днес, майчице?
Би било кървава грешка.
Аз тук работя, страдалчице,
Ти…да умираш човешки.

Българска майка юнашка си,
Свикнала зъбки да стискаш.
Чакай ме! Идва пак август и
Знаеш- край теб ще сме всички!...

Внуците?...Вън са. Пораснаха
Уж, а все време не стига…
Майка да имащ-прекрасно е!
Майка да си – е верига…
Затова- бършем сълзичките
С теб и заспиваме сладко!
Лека нощ, мамо!Обичам те!
Много целувки на татко!

Станислав Марашки
В кабинета по литература 

на Основно училище "Черно-
ризец Храбър" в гр.Приморец 
учителката по литература 
Силвия Петрова раздаваше те-
традките с контролни работи 
на пети "а" клас,  в които се 
намираха поредните поправе-
ни и оценени от нея съчине-
ния. Те бяха на тема "Права в 
демократична България" и от 
бележките за тях в голяма сте-
пен зависеше крайната оценка 
по литература , която щяха да 
получат нейните ученици в 
края на втория учебен срок.
Беше април и черноморският 
град още не беше се изпълнил 
с курортисти, но за сметка на 
това пък след сложното съчи-
нение училищният дневник 
със сигурност щеше да се 
изпълни с двойки и тройки.

      След като поогледа 
съчинението си, в което над 
половината думи бяха за-
черкнати с червен химикал, 
Петьо загледа учителката си 
дръзко право в очите и запита 
предизвикателно:

- Значи имам двойка, така 
ли?

- А колко мислиш, че за-
служаваш? - прозвуча контра-
въпросът на Петрова.- Та ти 
буквално си си измислил нов 
правопис, а някои от твоите 
думи срещнах за пръв път в 
живота си именно в твоето 
съчинение. Това е самоцелно 
словотворчество, което не 
може да се оправдае с нищо.

- Какво словотворчество! – 
тутакси се наежи Петьо. – Мо-
жете ли да ми дадете пример?

  Петрова видимо се за-

Ñú÷èíåíèå ïî ëèòåðàòóðà

трудни.
- Например…например…

А, ето! Открих! – и тя залепи 
пръста си върху една от думи-
те в съчинението на недовол-
ника. – Например що за дума 
е това „утрален”?

- Ама вие не знаете какво 
е „утрален”?! – възмути се 
Петьо от дъното на душата си. 
–  А уж сте учителка!

- И какво е според теб?
Повдигнал глава с победо-

носен вид, Петьо гордо обяви:
- „Утрален” , госпожо , е 

обратното на „неутрален”.
- Това е неправилно, Петьо 

– внимателно го порица учи-
телката. – Такава дума няма 
в нито един речник и затова 
ти не можеш да я ползваш в 
своето съчинение.

- Искате да кажете, че не 
мога да употребявам каквито 
си слова искам, така ли? - на-
стръхна Петьо.

- Естествено, че не можеш.
- Ясно. Значи вие, госпожо 

Петрова, сте против свободата 
на словото.

- Но...
- Какво "но"? Вие нару-

шавате едно от основните 
човешки права, което ми се 
полага по конституция. И аз ви 
уверявам, че ако ми напишете 
двойката от съчинението в бе-
лежника заради думите, които 
съм употребил в  него, ще ви 
дам под съд за нарушаване 
свободата на словото.

- Но...
- Престанете с това "но", 

ако обичате! По-добре си го 
запазете за съда...

- Но нали са нужни сви-
детели, че... - поокопити се 
Петрова.

- Свидетели имам колкото 
искате! - самоуверено заяви 
Петьо. - Това е целият клас. 
Ще ми свидетелствате, нали? 
- обърна се той към своите 
съученици.

- Да-а-а-а-а!... - отзова се 
единогласно множеството.

Прежълтяла от уплаха, 
Петрова стърчеше зад кате-
драта като в необрано лозе и 
не знаеше какво да отговори.

    Тогава от последният чин 
се надигна двойкарят Гошко, 
който беше известен с това, 
че беше кандидатствал за кни-
гата на рекордите Гинес като 
ученик, получил най-много 
двойки в рамките на един 
учебен час.

- Аз също ще ви дам под 
съд - обяви невъзмутимо той.

    Това вече надминаваше 
всякакви граници! Не, Петро-
ва повече не можеше да търпи 
това. Ами че то, ако всички 
двойкаджии вземат да...При 
самата мисъл за това какво 
можеше да и се случи,  на 
Петрова и прилоша. Гласът на 
Гошко и звучеше като зловещо 
ехо, дошло от преизподнята:

- Вие, г-жо Петрова - на-
реждаше Гошко с учудващо 
строен за двойкар като него 
синтаксис, - не уважавате една 
от основните демократични 
ценности на нашето общество 
и по моему нямате място зад 
учителската катедра.

- И аз ще ви осъдя! - звънна 
пискливото гласче на Пепа от 
първия чин, чието луничаво 
лице и своенравен характер и 
бяха докарали прякора "Пепа 
дългото чорапче".

- Аз също няма да оставя 
тази работа така! - заяви 
решително и Иван, чието 
съчинение беше не по-малко 
нашарено с червен химикал 
от съчиненията на останалите. 
- Моят баща е член на Между-

народния хелзинкски комитет 
и той ще съобщи на всички 
правозащитни организации 
по света, че  учителката по 
литература Силвия Петрова от 
гр. Приморец пречи на свои-
те ученици да се изразяват 
свободно в своите съчинения 
и по този начин нарушава 
свободата на словото.

    Протестираха и дру-
ги слаби ученици. Останала 
беззащитна под обстрела на 
двойкаджиите, Петрова за миг 
се замисли дали да не вземе да 
извади запалката си и да изго-
ри дневника с ниските оценки  
ей така, пред всички, както си 
лежеше на катедрата, за да се 
избави от неудобното доказа-
телство за нейната недемокра-
тичност. Все пак се въздържа, 
но отвори кутия "Марлборо" и 
нервно запуши цигара напук 
на всички училищни прави-
ла. А когато до съзнанието 
и долетя съобщението, че 
учениците, получили двойка 
на съчинението по литерату-
ра, възнамеряват да предявят 
колективен иск срещу нея с 
копие до средствата за масова 
информация, Петрова бук-
вално не издържа. Тя грабна 
чантата си и изхвърча навън, 
още преди да е бил звънецът. 
Заряза даже и отървалия се 
като по чудо дневник, който 
остана да лежи на катедрата, 
самотен и тъжен...

Предчувствието за бъдеща-
та съдебна разправа я отведе 
неусетно на морския бряг, 
което я успокояваше винаги 
в мигове на тревога. Седна на 
пейка с изглед към морето и 
потъна в себе си.

- Силви, добре ли си? - 
прозвуча приятелски глас.

   Учителката се сепна 
и ококори очи срещу мъжа 
до нея, който я гледаше със 
загриженост. Беше нейният 
съсед Симо, собственик на 
фирма за печати.

    - А, ти ли си... - ободри 
се тя. - Аз съм, естествено. 
Но май не знам вече дали съм 
съвсем аз или някоя друга.

- Хайде бе! - тупна я бо-
дряшки по рамото Симо. - Ако 
и ти, която си на държавна 
работа, се отчаеш, какво да 
кажем ние, дребните биз-
несмени, които ни мачкат 
отвсякъде. Да не мислиш, че 
поръчките за печати валят 
като пролетен дъжд!

- Какви печати правиш? - 
запита разсеяно Петрова.

- Най-различни. Фирмени, 
докторски, лични, на цели 
корпорации...Даже и печати на 
подписи произвеждам.

- И на подписи, така ли?
- Разбира се! Ако някой 

голям началник няма време 
да се подписва под всеки 
документ, той предоставя пе-
чат с подписа си, примерно, 
на своята секретарка и тя се 
"подписва" вместо него, като 
удря печата. Ако искаш, мога 
и на теб да направя един. И 
без друго проверяваш стотици 
тетрадки...

Учителката по литература 
трепна.

- Значи можеш да...
- Ама разбира се! - горещо 

потвърди Симо. 
- В такъв случай искам 

бързо да ми изработиш печат, 
на който да пише:

Слаб (2)
Старши преподавател: Сил-

вия Петрова
  - А няма ли да ти се сърдят 

учениците? - усъмни се Симо.
  - Да се сърдят ли? - нахъса 

Îáÿâëåíèå
  На основание чл.124, ал.2 от ЗУТ Община Стралджа обя-

вява, че с Решение № 201 от протокол № 16 от 21.02.2013г.  на 
ОбС и заповед № 3-150 от 20.03.2013г. на кмета на общината 
е допуснато изработване на парцеларен план за прокарване на 
електроразпределителната мрежа, свързваща подстанция  в ПИ 
№ 013055 в земл. С.Недялско, община Стралджа с ветроенер-
гийни съоръжения, съгласно приложен списък.

   На основание чл.124 б, ал.4 от ЗУТ, Решението на ОбС 
и Заповедта на кмета на общината не подлежат на оспорване.

Приложение: заповед № 3-150/Стралджа, 20.03.2013 г.
  На основание правомощията на кмета на общината по чл. 

124, а, ал.1 от ЗУТ и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, решение №201 от 
протокол № 16/21.02.2013г. на ОбС Стралджа

   Относно: Заявление вх.№ ВхК – 1435/05.11.2012г. от „ИВЦ 
БЪЛГАРИЯ 3” ЕООД 
ÄÎÏÓÑÊÀÌ:

  Изработването на Парцеларен план за прокарване на 
електроразпределителна мрежа, свързваща подстанция в ПИ № 
013055 в земл. С.Недялско, община Стралджа с ветроенергийни 
съоръжения и националната електроразпределителна мрежа, 
съгласно приложен списък на засегнатите имоти.

   Копие от заповедта и решението на ОбС да се връчи на 
заинтересованите страни и да се обяви по условията на чл.124, 
ал.2 от ЗУТ.

ИВАН ГЕОРГИЕВ, зам. кмет на Община Стралджа
Препис-извлечение

На Решение № 201 от протокол №16/21.02.2013 г.
   На основание чл. 21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл. 124 

а, ал.1 от ЗУТ, ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ № 201

   ОбС Стралджа съгласува предложение от „ИВЦ БЪЛГАРИЯ 
3”ЕООД относно трасета за прокарване на електроразпредели-
телна мрежа, свързваща подстанция в ПИ № 013055 с ветрое-
нергийни съоръжения и националната електроразпределителна 
мрежа, съгласно приложен списък на засегнатите имоти.

  ОбС Стралджа дава разрешение на „ИВЦ БЪЛГАРИЯ 3” 
ЕООД на основание чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на 
парцеларен план за обект „Вятърен парк с.Маленово”.

   Упълномощава кмета на община Стралджа да изготви 
заповед за изработване на парцеларен план, във връзка с Ре-
шението на ОбС Стралджа.

Председател на ОбС: /А.Кабакова/

Îá ùè íà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë

Îá ùè íà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë

ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12, 
òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com

ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12, 
òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com

Îáÿâëåíèå
  На основание чл.124, ал.2 от ЗУТ Община Стралджа обя-

вява, че с Решение  на ОбС и заповед № 3-151 от 20.03.2013г. 
на кмета на общината е допуснато изработване на ПУП – ПРЗ, 
касаещ УПИ ІІ-183 и УПИ Х-185 в кв. 26 по ЗРП с.Маленово, 
община Стралджа, с който УПИ ІІ-183 се увеличи с 510 кв. 
за сметка на УПИ Х-185.

   На основание чл.124 б, ал.4 от ЗУТ, Решението на ОбС 
и Заповедта на кмета на общината не подлежат на оспорване.

Приложение: заповед № 3-151/Стралджа, 20.03.2013 г.
  На основание правомощията на кмета на общината по чл. 

124, ал.2 от ЗУТ и чл.44, ал.2 от ЗМСМА
   Относно: Заявление вх.№ ТСУЕ – 198/ 18.02.2013г. от 

Димитър Желев Митев и становище на гл.архитект на община 
Стралджа

ДОПУСКАМ:
  Изработването на ПУП-ПРЗ, касаещ УПИ № ІІ-183 и УПИ 

№ Х-185 в кв.26 по ЗРП на с.Маленово, община Стралджа, 
с който УПИ № ІІ-183 се увеличи с 510 кв.м. за сметка на 
УПИ-№ Х-185, съгласно Предварителен договор за продажба 
на реални части от недвижим имот, нотариално заверен.

   Отреждането и номерацията на УПИ № ІІ-183 и УПИ № 
Х-185 не се променя.

   Настоящата заповед да се обяви на заинтересованите 
лица по условията на чл.124 б, ал.2 от ЗУТ.

Митко Андонов, кмет на Община Стралджа

се изведнъж Петрова, поси-
вяла от гняв. - Ще им дам аз 
едно сърдене!

Сега живеем в демокрация 
и у нас има пълна свобода на 
печата. Затова мога да печатам 
каквото си искам. Включител-
но и двойки!



7 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îáÿâëåíèå
На основание чл.124, б ,ал.2 от ЗУТ Община Стралджа 

обявява, че с Решение  на ОбС № 199 от протокол № 16 от 
21.02.2013г. на ОбС Стралджа и заповед № 3-149 от 20.03.2013г. 
на кмета на общината е допуснато изработване на парцеларен 
план с който да се прокара водопровод за термална вода от 
сондаж № Р- хг до ПИ № 69660 267.103 по КК на Стралджа, 
преминаващ по полски път 69 660 .267.507 . 

На основание чл.124 б, ал.4 от ЗУТ, Решението на ОбС и 
Заповедта на кмета на общината, не подлежат на оспорване.

Приложение: заповед № 3-149/Стралджа, 20.03.2013 г.
На основание правомощията на кмета на общината по чл. 

124, а,ал.1 от ЗУТ и чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Решение  № 199 
от протокол №16 от 21.02.2013г. на ОбС-Стралджа

Относно: Заявление вх.№ ТСУЕ – 130/ 05.02.2013г. от  
Емил Николов Атанасов

Äîïóñêàì:
  Изработването на Парцеларен план с който да се  прокара 

водопровод за термална вода от сондаж № Р- хг до ПИ № 
69660.267.103 по КК на гр.Стралджа, преминаващ по полски 
път 69660.267.507.  

   Копие от заповедта и решението на ОбС да се връчи на 
заинтересованите страни и да се обяви по условията на чл. 
124 б, ал.2 от ЗУТ.

ИВАН ГЕОРГИЕВ, зам. кмет на Община Стралджа
Ïðåïèñ-èçâëå÷åíèå

На решение № 199 от протокол № 16/21.02.2013г.
  На основание  чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124 а, ал. 

1 от ЗУТ и чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, ОбС взе следното 
РЕШЕНИЕ: № 199
1. ОбС Стралджа дава съгласие  за предприемане действия 

по разработване  експлоатацията на находище „Стралджа”, 
съгласно чл.52, ал.1,т.3 от Закона за водите.

2. ОбС Стралджа разрешава изработването на подробен ус-
тройствен план, касаещ образуването на парцели около Сондажи 
с №№№ Я-2,Я-12 и Р-хг и упълномощава кмета на община 
Стралджа да предприеме необходимите процедури по ЗУТ.

3. ОбС Стралджа в съответствие с правомощията си по чл. 
124 а, ал.1 от ЗУТ, упълномощава кмета на общината да изда-
де заповед за изготвяне на парцеларни планове за прокарване 
водопроводи във връзка с ползване на минералната вода.

Председател на ОбС : /А.КАБАКОВА/

Единодушно и без никакво съм-
нение жените от Джинот избраха  
чаровната Пенка Кънчева за   „Мис 
баба” 2013. Идеята  за мини-кон-
курса тръгна  съвсем сериозно 
от пенсионерския клуб, който не-
прекъснато дава доказателства за 
оригиналност и разнообразие в 
дейността на общността. Разбира 
се, призьорката трябваше да отго-
варя на сериозни критерии:

- да бъде баба на няколко внучета
- да е обичана и уважавана от тях
- да умее да готви вкусно, да 

плете, да шие
- да разказва приказки
- да тачи традициите
- да пее народни песни и да 

танцува хора и ръченици
- да познава билките и живин-

ките на село
- да работи с мобилен телефон 

и компютър
- да има своя имейл и да борави 

със СКАЙП
  Пенка Кънчева има зад гърба си 

един дългогодишен живот в града, 
тя е желан гост в дамски компании 

там, но избира  да живее в Джинот  
и не се връща от нищо, което се 
свързва със селския начин на съ-
ществуване. Не само това, в нейния 
дом е красиво и уютно, както вътре 
така и навън диша българското, 
умилява и доставя удоволствие. 
С битовата наредба, с красивите 
и многобройни цветя, с начина на 
посрещане.

    „Всеки път, когато домакинята 
събира своите приятелки от клуба 
на поредното кафе, разговорите 
текат весело и въодушевено, об-

съждат се интересни теми, дават 
се идеи да нови празници. Това 
приемаме ние като колективен и 
полезен живот!”, обяснява избора 
на Пенка Кънчева за „Мис баба” 
председателката на пенсионерския 
клуб Николина Филипова. Разбира 
се, веднага прибавя допълнението, 
че всички жени са достатъчно ин-
тересни, за да бъдат удостоени с 
някаква титла.”Мислим по въпро-
са!” шеговито  подхвърля тя, което 
вече е обещание за очакване на нов 
празник в селото.

„Ìèñ áàáà” íà 4 âíó÷åòà

Äàðèòåëè ïîäêðåïÿò 
òðàäèöèè è ïðàçíèöè
Надя ЖЕЧЕВА
На фона на трудното и тревожно 

време у нас  случващите се събития  
в община Стралджа  я определят като 
малък оазис на доброто. Причина 
за това са традиционните празници 
които обединяват хората, радват ги, 
разнообразяват ежедневието и дават 
оптимизъм. Във всяко село на общи-
ната има по едно читалище, което 
обикновено се сработва успешно с 
кметството и с местния пенсионерски 
клуб, обсъждат се и се реализират идеи, които най-често са 
свързани с местните традиции и съхраняване на богатото 
фолклорно наследство. От общо 21 читалища активна  
дейност отчитат в  Лозенец, Зимница, Чарда, Джинот, 
Богорово, Войника, Тамарино, Палаузово... Разбира се, 
водеща е ролята на най-голямото, най-дългогодишното  и 
с най-разнообразна дейност  читалище „Просвета-1892”- 
Стралджа. Не е случайно , че в малката община има три 
ансамбъла – „Въжички” - Стралджа, „Златен клас” - Зим-
ница и „Божур” - Чарда. И трите с множество участия в 
общински, регионални и национални прояви , с натрупан 
актив от високи отличия и с амбиции да покажат и постиг-
нат още много. Не е случайно, че в такива малки села като 
Джинот наложиха „Празник на традициите” който събира 
все повече състави и зрители, а в Палаузово ежегодно про-
веждат празника „На Великден по хората, на Гергьовден 
по сбората”,  в Зимница пък  правят своеобразен преглед 
на самодейността с участието на таланти родени или ра-
ботили в селото.

В началото на годината  много приятно прозвучаха но-
вините от почти всяко село за  провеждането на кукерски 
игри, мартенски женски празници и подготовка за пролетни 
лазарски и буенешки танци. Дори едно село като Първе-
нец, в което от преди десет и повече години беше замряла 
традицията на кукерските игри, сега група ученици, обе-
динени от читалището, се събраха и възродиха празника, 
предизвикаха умилението и радостта на възрастните, които 
ги посрещаха като скъпи гости във всеки дом. Има и още 
нещо, което стимулира местните хора да живеят и работят 
в синхрон със самочувствието за принадлежност към една 
древна и богата нация. Факт е, че освен задължителните 
субсидии за читалищата, които тази година се измерват с 
близо 200 хил. лв. и за никого не е тайна, че са предимно за 
осигуряване заплати на читалищните работници, надеждата 
е в местните земеделски производители. Това са дарителите 
подкрепящи всяка добра идея по места. Такива благодетели 
има в Богорово и Джинот, в Саранско и Палаузово, в Тама-
рино и Чарда. Такива родолюбци  подпомагат дейността и 
на по-големите читалища в Стралджа , Зимница, Лозенец, 
Каменец, Войника. Заедно с помощта от общината те са 
тези, които осигуряват при необходимост транспорт за 
движението на фолклорните състави по някой прояви,  
подпомагат обновление  на читалищата, финансират оси-
гуряването на народни носии. Имената им нямат значение, 
така поне твърдят  те. И продължават благородно да помагат  
тихо без афиширане, просто защото обичат българското, 
милеят за родното място  или, ако не са местни хора, видели 
веднъж красивите народни традиции, остават подвластни 
за цял живот. Когато трябва да говорят за своите дарители 
читалищните председатели просто поднасят горещата бла-
годарност на всички от селото добавяйки традиционното 
„Господ здраве да им дава!”.  И са сигурни, че заедно могат 
да направят още много добрини.

Ïðàçíèê  îò ìèíàëîòî, ïðàçíèê íà áúäåùåòî
„Бре, бре, брееее , 

хорааа, който е тука, 
да слуша, да слуша и да 
помни, който го няма да 
пита, да пита и да са 
научи...”

„Чувайте, бреее..., 
колкото е як и здрав 
на кукерите джумука, 
толкоз да сте здрави 
всички тука. Колкото са 
на къделята нишките, 
толкоз да са в кесиите 
жълтичките!”

„Колкото е здрав на 
кукерската булка джу-
мука, толкоз здраве и 
берекет да има тука!”

„В дън земя да по-
тъне злото и да царува 
доброто!”

„Както е пълна кри-
ната, тъй да е сита 
годината!”

„Бъдете всички тука 
живи, здрави, грамотни  
и имотни!”

„Колкото са листата 
в гората, толкоз да са 
децата в нивята,
Колкото са звездите в 

небето,толкоз да е бере-
кета в полето!”

„Колкото са в Бака-
джика дървета, толкоз 
да са бъчвите в мазета!”

Такива пожелания изрекоха 
кукерските булки от Стралджа, 
Лозенец, Иречеково, Каменец, 
Г.Александрово, Глушник, Ка-
мен на поредния Общински 
кукерски празник в Стралджа. 
За радост на многобройната 
публика от града, общината и 
от различни други населени 
места имаше изпълнения на 
различни обичаи по   посрещане 
на кукерите,  бръснене на сто-
панина,  премитане на двора , 
впрягане на биволите, заораване 
и засяване, благословия на попа 
и пускане на пара в бакърчето 
за здраве...Всичко това пре-
върна кукерския празник в 
едно преживяване, което не се 
забравя. В своето поздравление 
към участници и зрители кмета 
на общината Митко Андонов 
обърна внимание на това, че 

Стралджа никога не допуска 
прекъсване на тази традиция, 
кукерите са част от живота на 
града и селата в общината, съх-
раняването, разпространението 
и обогатяването на традициите 
се предава от баща на син.

Жури с председател Андон 
Христов разпредели награди-
те, а г-н Андонов ги връчи на 
представителите на групите. 

На първото място се наредиха 
кукерските групи от Иречеково, 
Лозенец  и Г.Александрово, 
на второ място  са групите 
от Каменец, Глушник, Камен. 
Специалната награда беше при-
съдена на кукерската група 
при читалище”Просвета 1892” 
– Стралджа. За първи път  гра-
моти  получиха  всички деца, 
участвали в празника.

Áàíèöè è òàíöè ïî áîãîðîâñêè
За жените от Богорово  праз-

ниците са повод  не само за 
веселба, а и да показване на 
местни  таланти. Така осмомар-
тенския празник обедини близо 
40 местни представителки на  
нежния пол, които изненадаха 
и себе си в надпреварата да 
доказват кулинарно майстор-
ство. Баниците, с които укра-
сиха масата ,  смаяха кметския 
наместник Митко Ангелов и 
председателя на читалището 
Михал Михалев, които не пес-
тиха поздравленията към свои-
те „мъжки момичета”. „Вие ни 
правите горди и щастливи от 

факта, че имаме късмета да живеем и работим заедно в малкото 
село Богорово. Давате ни доказателство за това от къде и как трябва 
да зареждаме българското си самочувствие!”, добави г-н Ангелов, 
за да опита първи от оригиналните печива на масата. Безспорно  
най-много поздравления спечели майсторката на дърпани баници 
Стоянка Танева. С участие в танците свое място сред най-добрите 
има   и най-младата  в селото  Соня Александрова. Не по-малко 
активни бяха и останалите, които се забавляваха с участието в 
томболата и другите забавни игри.  
Áëàãîäàðíîñò
Читалищното настоятелство при читалище –Богорово 

изказва своята гореща благодарност към арендаторите Стой-
чо Деспотов, Стоян Делчев, Ангел Иванов, Велико Йосифов, 
Стоянка Иванова, Михал Вълев за финансовата подкрепа на 
празника.

Îá ùè íà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë
ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12, 

òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com
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Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, 
машинно пастиране
 продажба на пълна гама 

нови гуми
 при закупуване на 4бр. 

задължително  
    отстъпка, монтажа и ба-

ланса- безплатни
 авточасти за всички ви-

дове западни и японски авто-
мобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

Бел. на ред.: Уважаеми родители, ако желаете Вашето дете да бъде включено в 
рубриката „Децата на Стралджа”, изпращайте снимки  на адрес: nadia_j4@abv.bg  

или s_vesti@abv.bg. Задължително посочвайте трите имена на детето, възраст, 
местоживеене и имена на родителите.

Íàøå ìîì÷å  â Íàøå ìîì÷å  â 
"Ñäåëêà èëè íå""Ñäåëêà èëè íå"

   Ñîëèñòúò îò Ôîëêëîðåí àíñàìáúë ”Òóí-
äæà”  Èâàí Ïåòðîâ â î÷àêâàíå íà êúñìåòà
Жителите на Зимница, а и всички  от 

община Стралджа, от областта, следят 
с вълнение всяко следващо издание на 
предаването „Сделка или не”. Причи-
ната е, че на банките срещу кутиите 
със сини и червени суми се нареди 
чаровника-музикант Иван Петров от 
Зимница. Изпълнителят на кавал, со-
лист на ФА „Тунджа”, възпитаник на 
Музикална  академия Пловдив, влезе 
впечатляващо в 109-я епизод на пре-
даването на 12 март 2013г.  За радост 
на останалите участници в „Сделка 
или не” и на многобройните зрители, 

той изненадващо се появи в залата 
заедно със своя оркестър, в който е 
и очарователната му сестра Женя /
гъдулка/.  Иван прекъсна работата на 
водещия Румен Луканов, за да изпълнят 
„Българска народна сватба”. По време 
на предаването семейството в Зимница 
е регистрирало  над 30 телефонни 
обаждания с одобрение на идеята и в 
подкрепа за успеха на Иван.

Младият мъж, който ще има шанса 
да опита късмета си , дължи това на 
сестра си Женя, която го регистрирала 
на 6 февруари и седмица по-късно той 

вече получил поканата за участие. След 
трепетите по първите записи  идва и 
нетърпението късмета да заиграе , ком-
пютъра да избере Ваньо и той да съумее 
така да подреди играта , че да спечели 
достатъчно висока сума, която от сега 
твърди, че ще инвестира  в бъдещото 
си музикално развитие.

Интересното продължение на исто-
рията е, че баща му Георги Петров  тази 
седмица изтегли билет от Държавна ло-
тария с покана да участва в жребия на 
телевизионната игра. Ако и това не се 
нарича семеен късмет, здраве  му кажи!

Ангел /8г./ и Светла/6г./ Стоянови Ангелови, Стралджа
Родители: Недялка и Стоян Ангелови 

Георги Петров Петров, 2 години, гр. 
Стралжа, родители Петър Георгиев Петров 
и Тодорка Маринова Пашова

Доказана майсторка на плетиво с една 
кука, така познават в Иречеково 75-годишната 
Стоянка Стамболова. В първите дни на месец 
март тя направи своята първа самостоятелна  
изложба на тишлайфери и други плетива  
изработени от нейните ръце, за да достави 
радост на всички. Докато разглеждаха кра-
сивите изделия по-възрастните не пестиха 
добрите думи за сръчността й, а младите 
истински се възхищаваха. „Това, което ни 
показва Стоянка е доказателство за  наследено 
майсторство, усет за красота, желание да 
твориш, да създаваш нещо полезно и толко-
ва хубаво!”, сподели кмета Николай Савов, 
според който  Стоянка Стамболова е повод 
за гордост на всички иречековци.

Като доказателство за това, че селото 
поддържа българския дух беше  представе-
ната „седянка”  от фолклорната група към 
читалището. Оригинални в идеята бабите 
пресъздадоха атмосферата от едно отминало 
, но много близко до сърцето  време, в което 
живеят скъпи спомен.  Песните, които изпяха 
жените, носиите с които бяха облечени, рабо-
тата им по плетене, предене, пресукване … 
бяха наситени с видима любов към фолклор-
ното наследство и желание това богатство да 
се съхрани във времето. 

Отбелязвайки 8 март, деня на жената 
по-младите  дами от селото също показаха 
какво могат. Те се събраха на своето парти 
и се веселиха от сърце.

Ïðåäïðîëåòíî 
âúâ Âîéíèêà
В очакване на повече слънце и 

зеленина във Войника отбелязват м. 
март с  изложба на мартенички и ку-
керски игри. Децата от ОУ ”Хр. Ботев” 
вложиха цялото си старание да изра-
ботят  картички  и мартенички, които 
подредиха в своя изложба, отбелязан 
беше и празникът на мама. Цялото село 
се радва на танца на кукерите, които 
обикаляха и благославяха за здраве 
и берекет.

ОУ”Св.св.Кирил и Ме-
тодий” Зимница, което беше 
за пореден път домакин на 
Областните ученически със-
тезания по хандбал, пожъна  
очакван успех. Отборът на 
момичета, V-VІІ клас, с тре-
ньор Иван Иванов, пребори 

Óñïåõ  íà  õàíÓñïåõ  íà  õàíäáàëèñòêèòå îò Çèìíèöà
съперниците си с впечатляващ резултат и зае 
първото място в класирането като по този начин 
си осигури  участие в предстоящото зонално 
първенство в Бургас. Успехът на зимничанските 
хандбалистки се дължи както на невероятното 
желание за победа  демонстрирано от моми-
четата така и на добрата треньорска работа 
от страна на дългогодишния преподавател по 
физкултура и спорт в училището Иван Ива-
нов, който всяка година класира  свой отбор 
за зоновите състезания. В областния кръг се 
представиха четири отбора: момчета, V-VІІ 
клас- ОУ”П.Р.Славейков” -Ямбол, момичета, 
V-VІІ клас – ОУ”Л.Каравелов”- Ямбол и двата 
отбора на домакините от ОУ”Св.св.Кирил и 
Методий”-  Зимница : момичета,  V-VІІ клас 
и момчета, V-VІІ клас.  В първата среща 
момичетата на Зимница надиграха гостите 
от ОУ”Л.Каравелов”, при втората - отбора на 
ОУ”П.Р.Славейков”- Ямбол победи съперника  
си от ОУ”Св.св.Кирил и Методий”- Зимница и 

също си осигури зонално участие. Областните 
ученически състезания по хандбал в Зимница се 
проведоха отново при много добра организация 
и осигурени прекрасни условия за доказване 
на спортни възможности. Откривайки първен-
ството Иван Георгиев, зам. кмет, подчерта , че 
общината прави възможното всяко училище да 
разполага с прекрасна спортна база, за да могат 
децата да се занимават с любимите си спортни 
дейности, да постигат успехи и да носят слава 
на училището, на селището , на общината. Г-н 
Георгиев поднесе специалните поздрави  на 
кмета Митко Андонов към участници и зрители  
с пожелание тази традиция да се поддържа и 
хандбалът да се налага като спорт , който носи 
успехи на Зимница. Гости на празника бяха още 
Атанаска Христова, секретар на общината и 
Георги Кьосев, зам.председател на Ученически 
спортен клуб, област Ямбол, които също дадоха 
висока оценка на организаторите  и поздравиха 
участниците.

Èðå÷åêîâêè  ñ ïðèíîñ çà ñúõðàíÿâàíå íà ôîëêëîðà


