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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

Îùå åäíî ïðèçíàíèå 
çà êìåòà íà îáùèíàòà

Журналистическият екип на предаването „Кметовете на България” 
връчи на г-н Митко Андонов, кмет на община Стралджа, наградата 
„Кмет на годината 2012” - 1 място, подгласник. Г-н Андонов бе 

номиниран заедно с 25 кметове от страната с доказани постижения в работата. 
Наградата печели за цялостен принос  за развитието на   община Стралджа. Тя 
бе връчена в столицата на официално тържество за случая. 

Ñòðàëäæàíñêèòå Ñòðàëäæàíñêèòå 
êóêåðè â÷åðà è äíåñêóêåðè â÷åðà è äíåñ

ñòð. 4ñòð. 4

120 ãîäèíè ïîùà â Ñòðàëäæà, ñòð. 6120 ãîäèíè ïîùà â Ñòðàëäæà, ñòð. 6

Àòàíàñ Àòàíàñ 
Ìåðäæàíîâ:Ìåðäæàíîâ:  
È "Ãîðäîñòòà" íà 
òîâà ïðàâèòåëñòâî 
ñå îêàçà ïðîâàë

Íà ñòð. 2

Íà ñòð. 2

Íà ñòð. 4

Êðàñèâèòå  
ìàðòåíñêè 
ïðàçíèöè

Àêòèâíîñò íà Àêòèâíîñò íà 
ñúâåòíèöè â ñúâåòíèöè â 
ðàáîòíè êîìèñèèðàáîòíè êîìèñèè
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Àòàíàñ Ìåðäæàíîâ:Àòàíàñ Ìåðäæàíîâ: È "Ãîðäîñòòà" íà 
òîâà ïðàâèòåëñòâî ñå îêàçà ïðîâàë

Ïðåäñåäàòåëÿò íà ÓÑ íà ÀÏÈ Ëàçàð Ëàçàðîâ çàÿâè, ÷å èìà 
çàáàâÿíå â ñòðîåæà íà ìàãèñòðàëàòà

След като катастрофираха Евро-
зоната и Шенген, виждаме че пра-
вителството на Борисов, няма да 
успее да осъществи и “Гордостта” на 
управлението си, а именно завърш-
ването на Автомагистрала “Тракия” 
, заяви червеният депутат на нарочна 
пресконференция. Пряка отговорност 
за това носят Бойко Борисов и строи-
телната министърка Лиляна Павлова, 
категоричен е той.

“Това правителство през 2009 г. 
дойде с три големи обещания: да вкара 
България в еврозоната – катастрофа на 
тази инициатива, да станем членове 
на шенгенското пространство – също 
провал на този външнополитически 
приоритет, строителството на магис-
трали и на инфраструктура. „Гордост-
та“ на правителството – АМ „Тракия“ 
– също провал. По предварителни 
данни магистралата трябваше да бъде 
завършена на 6 февруари. Срокът за за-
вършването и беше удължен до 30 май, 
но проблемът е, че и до 30 май няма 
да се завърши, няма да може да бъде 
завършена и до 30 август. В момента 
отсечката между Ямбол и Карнобат е 
готова едва на 30 процента и според 
специалистите реалното завършване 
може да стане към края на годината, 
тъй като е необходимо да се извърши 
още огромна по обем строително-

монтажна работа. Вече сме свидетели 
и на няколко протеста от фирмите 
подизпълнители, има неразплатени над 
20 млн. Нужни са огромни средства, 
нужно е много голямо внимание от 
страна на държавата, категоричен беше 
Мерджанов.

Междувременно и шефът на Пътна-
та агенция инж. Лазар Лазаров призна, 
че работата по магистралата е забавена 
и изпълнителят едва ли ще спази сро-
ка. След протестите и символичното 
погребение на строителните фирми 
до пътен възел Зимница, през мина-
лата седмица десетки собственици и 
представители на фирми участвали 
в изграждането направиха  среща  в 
Казанлък. Всяка от фирмите има да 
получава стотици хиляди левове за 
реално извършена работа. От страна 
на изпълнителя заявиха, че са в очак-
ване на банков кредит и след като бъде 
отпуснат, ще се разплатят. На срещата 

присъства и председателят на УС на 
АПИ Лазар Лазаров, който заяви, че 
заради тези проблеми има забавяне в 
строежа на аутобаните.

"В момента, в който получим фи-
нансирането от банката, ще започне 
разплащането по съответните произво-
дителни протоколи, които ще направим 
с тях. Това се отнася и за "Тракия" и за 
"Марица", заяви Иван Иванов от ПСТ 
Холдинг - Стара Загора-подизпълнител 
на ЛОТ 4 от автомагистрала "Тракия" 
и ЛОТ 2 на АМ "Марица". Той посочи, 
че очакват финансиране, за да може да 
бъде завършен ЛОТ 4 от автомагистра-
ла "Тракия". "Ако не завършим в срок 
магистралата, ще търпим санкции, но 
ще я завършим. Очаквам около 40 млн. 
кредит", заяви Иванов. Председателят 
на УС на АПИ инж. Лазар Лазаров по-
сочи, че към 44 млн. лева са дължимите 
суми по договора за АМ "Тракия" ЛОТ 
4 с ДДС. "Не може фирмите, които 

са давали техниката и са работили на 
терен и не са си получили парите, 
да са некоректни. Това е последното 
нещо, което някой може да си поми-
сли. Има некоректно поведение или 
пък най-малкото поне неизпълнение 
на договорите. Има договори, в кои-
то има дължими плащания на 30-ия 
ден след приемане на работата от 
самия доставчик или наемодател на 

техника. За съжаление г-н Иванов 
го призна, че те имат забавяне към 
такива хора. Има хора, които са 
пуснали фактури, на които не са им 
платени фактурите или пък частично 
са платени само в размера на данъ-
ка, който се дължи на държавата", 
допълни Лазаров. Той коментира, че 
наборът от проблеми е много голям 
и тепърва ще се решава.

Àêòèâíîñò íà ñúâåòíèöè 
â ðàáîòíè êîìèñèè
Във връзка с подготовката на 

Общинския план за развитие на об-
щина Стралджа за новия програмен 
период 2014-2020 г. председателя на 
ОбС Атанаска Кабакова предложи 
представителство на съветниците в 
работните комисии по различните 
направления. Обсъждайки пред-
ложението на заседание на ОбС 
съветниците изразиха желание 
почти всички да влязат в работ-
ните комисии. С 15 гласа "за" и 
един "въздържал се" бе постигнато 
съгласие в работната комисия по 
направление "Икономическо разви-
тие" да влязат съветниците Паруш 
Парушев, Георги Георгиев, Живко 
Ангелов, в комисията "Техническа 
инфраструктура и околна среда" 
ще работят Радинка Парушева и 
Атанас Иванов, в група "Човешки 
ресурси" са Петър Йовчев, Гроздан 
Иванов и Петра Райнова, в "Бюджет 
и финанси" за добри решения ще 
допринесат д-р Георги Атанасов 
и д-р Таня Георгиева, а в групата 
"Образование, здравни и социални 
услуги, културни и младежки дей-
ности и спорт" са общо 6 съветни-
ци- Валентина Маринова, Райна 
Йорданова, д-р Дора Йовчева, Цве-
телина Тончева, Йовка Ангелова и 
Живка Иванова.

Â ïîäêðåïà ðàçðàáîòâàíåòî íà 
íàõîäèùå „Ñòðàëäæà”
След като със свое решение МОСВ предостави безвъзмездно за 

управление и ползване на находище минерална вода „Стралджа”, 
със свое решение ОбС  даде съгласие за предприемане действия 
по разработване експлоатация на находище „Стралджа”, заедно с 
разрешение изработването на подробен устройствен план, касаещ 
образуването на парцели около сондажите. Кметът на общината 
Митко Андонов е упълномощен да предприеме необходимите 
процедури по ЗУТ., издаване заповед за изготвяне на парцеларни 
планове за прокарване водопроводи във връзка с ползване на ми-
нералната вода.

Áåçðàáîòèöàòà â ßìáîëñêî 
íàäõâúðëè 16 ïðîöåíòà
Увеличение на безработните има във всички ямболски об-

щини, като най-високо то е в община Стралджа, където вече 
достигна 34 процента

Значително увеличение на безработицата в ямболско през яну-
ари отчитат от Бюрото по труда. Без препитание са останали 608 
души. Нивото на безработицата достигна вече впечатляващите 
16,5 %, което е с 1,1 на сто повече от последния месец на миналата 
година. Обективните причини за нарастването е традиционният 
пик на на безработицата в реалната икономика, и приключването в 
същия период на програми, осигуряващи заетост. Новият директор 
на Бюрото по труда Татяна Чанкова уточни, че няма тенденция да 
бъдат съкращавани работници от отделни предприятия или сфери 
на икономиката. В момента Ямболска област запазва 15- тото си 
място по ниво на безработицата в страната, а това е показател, че 
безработицата се повишава навсякъде. В Ямбол равнището на без-
работицата през януари е с 4,6 % по-високо от средното за страната. 
Увеличение на безработните има във всички ямболски общини, 
като най-високо то е в община Стралджа, където вече достигна 34 
процента, през декември там безработицата беше с 5 процента по-
ниска. Най-малко е повишението в община Ямбол – от 11,4 на 12,2 
на сто. Значително е нивото в Болярово, където безработните са се 
увеличили съответно с 3 на сто в сравнение с декември 2012 г. В 
Елхово безработицата през януари е 22,65 процента.

Нивото на безработица в община „Тунджа” е 20,8, с около процент 
повече от декември миналата година. 

Преобладаващо голям остава и делът на устроените на работа 
безработни от Бюрата по труда в Ямбол и Елхово по програмите 
за разлика от тези в реалната икономика. През януари от общо 305 
устроени на работа души, 181 са по програми и насърчителни мерки, 
а 88 на свободния трудов пазар.

Èçìðúçíàëàòà ðàïèöà ùå áúäå 
ïëàòåíà
Миналата година над 1/3 от площите, засети с рапица в ям-

болския регион, бяха унищожени от минусовите температури 
и липсата на снежна покривка

Земеделците със 100% съсипана реколта от маслодайна рапица 
през 2012 г. ще бъдат обезщетени. За целта те трябва да подадат 
документи до 29 март, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие”. 
Размерът на компенсациите ще се определи след обобщаване на ин-
формацията от подадените заявления. Тези, които не са застраховали 
площите си, ще получат 50% от полагащата се помощ.

От 6 март  започна и прием за втори транш по подпомагане на 
стопани, поели ангажимент за хуманно отношение към свинете и 
птиците. Документи ще се приемат до 25 март. Срокът за сключване 
на договорите и изплащане на средствата е 26 април тази година. 
Първият транш по тези две схеми бе изплатен на животновъдите 
през декември 2012 г.

Обстойна проверка на всички водни 
обекти на територията на Ямболска 
област ще извърши експертна комисия, 
назначена със заповед на областния уп-
равител Димитър Иванов. Комисията 
ще провери състоянието на мостовите 
съоръжения и  ще обследва прово-
димостта на речните корита, както и  
корекциите на реки, дерета и диги. 
Анализът на експертите трябва да е 
готов до 11 юни, като за всеки обект 
ще се направи протокол с предписания 
за ограничаване до минимум на риска.  
Повторната проверка на речните кори-
та трябва да стане до 5 ноември 2013 
г. Същевременно ще бъде проверявани 
и 30-те  потенциално опасни язовира 
в ямболско.  Специално внимание ще 
бъде обърнато на каскадните язовири, 
които при обилни валежи са изключи-
телно опасни. В региона има близо 300 

водоема, като от тях за рибовъдство се 
използват 240.

Пролетната проверка на потен-
циално опасните язовири в областта 
предстои до 31 май, а есенната – до 31 
октомври. При огледите на експертите 
ще се  провери също изпълнението на 
предписанията и набелязаните дейст-
вия за подобряване състоянието на 
язовирите от 2012 г. Обследването на 
техническото и експлоатационно със-
тояние на В и К системите в областта 
е предвидено за периода 12-13 юни, а 
есенното - до 8 ноември. Експертите 
от комисията трябва да изготвят про-
токол с предписания за ограничаване 
до минимум  на рисковите фактори.

Контрол по изпълнение заповедите 
на областния управител е възложен 
на председателя на комисиите Нели 
Кадиева.

Çàïî÷âà  ïðîâåðêà íà âîäíèòå 
îáåêòè â öÿëàòà îáëàñò
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ТЕЛ.0888943476 
ïðîäàâà:

- циркуляр
- плания
- бурета
- хладилници
- дървен материал
- циментови колове

ТЕЛ. 04761/62-41 
Стралджа, ул.”Хр.Смирненски” 10 

Георги Атанасов - Кочая,  
ÏÐÎÄÀÂÀ  

ËÎÇÅ , 1 äêà- ìèñêåò. 
Öåíà - ïî ñïîðàçóìåíèå.

0896 28 44 29 ИЛИ 046/62-81-84 
ÏÐÎÄÀÂÀ

 имот в Стралджа: ЦГЧ – 2,1 
дка дворно място, къща –масивна 
-100кв.м. и други стопански по-
стройки. 

Цена – по договаряне, без по-
средник.

- 888943476 
продава
- помпа за поливане
- фризер – ракла
- пералня „Аурика”
- интернитови тръби 
- палми – 2бр.
- мебели

Не е живот туй дето го живея! Не 
е живот… За нас няма работа, няма 
хляб, няма спокойствие. Гладни ля-
гаме, гладни ставаме. Вчера, за един 
хляб, продадох две малки кученца. 

Èçïîâåä  íà  åäèí ðîì
23 МАРТ, 20,30 Ч.- 21,30 Ч. 

×ÀÑÚÒ ÍÀ ÇÅÌßÒÀ
Âêëþ÷âàéêè ñå â èíèöèàòèâàòà Îáùèíà Ñòðàëäæà ïðèêàíâà 
æèòåëèòå  íà 23 ìàðò â ðàìêèòå íà òîçè ÷àñ: îò 20,30÷. äî 
21,30÷. äà èçãàñèì îñâåòëåíèåòî. Âÿðâàìå, ÷å ñ íàøàòà ïîìîù 
èíèöèàòèâàòà ×àñúò íà Çåìÿòà ùå ïðîäúëæè äà âäúõíîâÿâà 
âñå ïîâå÷å õîðà äà ñå ñòðåìÿò êúì åäíî ïî-óñòîé÷èâî áúäåùå!

  Община Стралджа се присъединява към глобалната инициатива „Часът на 
Земята”, чието пето издание  ще се проведе на 23 март, събота, от 20,30 ч. до 
21,30 ч.

    Часът на Земята е глобална инициатива, чиято цел е да привлече внима-
нието на хората към проблема с климатичните промени и да ги стимулира да 
заемат активна позиция за решаването му.

    Часът на земята за първи път се провежда през 2007г. в Австралия когато 
в рамките на час хората изразяват своята воля за по-устойчиво бъдеще като 
загасяват осветлението в домовете си. За 60 минути притъмняват и фасадите 
на знакови сгради и културни паметници.

    През следващите години Часът на Земята се превърна в една от най-
мащабните световни инициативи за борба с климатичните промени. Така през 
2012 г. в кампанията се включиха повече от 7000 града в 152 страни по света.

    В България кампанията се провежда от 2009г. като всяка изминала година 
нейните привърженици стават все повече. През 2012г. в инициативата взеха 
участие 74 града , а нейни посланици бяха  актьорите Васил Василев- Зуека, 
Димитър Рачков, Мария Игнатова, музикантът Калин Вельов и финансистът 
Мартин Заимов. Тогава традиционно в знак на съпричастност за час притъм-
няха фасадите на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Софийски 
университет, Президентството, Парламентът, БНБ и много други.

Çà ïîòðåáèòåëèòå  íà óñëóãàòà 
ïî ïðîåêò „ÏÎÌÎÙ Â ÄÎÌÀ”
Съгласно Наредба № 5 лицата, потребители, ползващи услуги в 

звената за услуги към съществуващите звена Домашни социални 
патронажи, които предоставят по нов начин три типа почасови 
услуги в домашна среда – за лична помощ, за социална подкрепа и 
за помощ при комунално-битови дейности, заплащат такси, опреде-
лени съобразно дохода, който имат за месеца като диференцирана 
потребителска такса за час:

Потребители, чийто доход                  диференцирана ставка
е равен или по-нисък от:                     за потреб. такса лв./час

гарантиран минимален
доход /ГМД/                      до 65лв.      0,17

двукратния размер 
на ГМД                         65,01-130лв.     0,19

Трикратния размер
на ГМД                      130,01-195лв.     0,22

4-кратния размер
на ГМД                      195,01-260 лв.     0,26

5-кратния размер
на ГМД                      260,01 – 325лв.    0,31

6-кратния размер 
на ГМД                      325,01-390лв.       0,34

над 6-кратния 
размер на ГМД         над 390,01              0,39

   Размерът на гарантирания минимален доход за всяка календарна 
година се определя с Решение на МС. За 2012г. той е 65 лв.

Âàæíî çà 
ãðîçäîïðîèçâîäèòåëèòå!
Със свое писмо Албена Господи-

нова,  нач. отдел на ТЗ при  ИАЛВ 
Сливен   до община Стралджа напомня, 
че съгласно параграф 6 от преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за 
виното и спиртните напитки, в сила от 
16.09.2012г., всички гроздо – и виноп-
роизводители, вписани в регистъра на 
ИАЛВ са длъжни да се пререгистрират 
в срок до 6 месеца от влизане в сила 
на закона.

Образците на документите за прере-
гистрация са публикувани на интернет 
страницата на ИАЛВ  www.eavw.com. 
Попълването на Декларация за рекол-
тата от грозде е в съответствие с чл.8 
на Регламент 436/2009.

Продължават отчетните съ-
брания на читалищата в общи-
на Стралджа. По график пред  
членовете  отчети за дейността 
представят настоятелствата и 
проверителните комисии, при-
емат се бюджета за 2013 г., план 
за работа и културен календар. 

В Чарда  първи проведоха  
събранието, което  беше и из-
борно. Там подробно обсъдиха 

и постиженията и проблемите си 
като взеха възможно най-добро 
решение за бъдещето. В Зимница 
също  приключиха със задачата 
по отчет и избор на ново на-
стоятелство. В новите задачи 
на настоятелството прибавиха 
сформиране на детска формация 
към ансамбъл „Златен клас”.

На 15 март насрочиха отчет-
ното събрание във Воденичане . 

То ще протече при дневен ред: 
отчетен доклад на читалищното 
настоятелство за дейността на 
читалище „Просвета 1928” за 
2012г., отчет на проверителната 
комисия, приемане бюджет за 
2013г. и точка „Разни”.

В отдел „Култура” при общи-
ната продължават да пристигат  
съобщения за събранията на ос-
таналите читалища в общината.

Ïî ïðèìåðà 
íà Ëåâñêè
Момчетата от Социално-педагогически 

интернат- Стралджа участваха в надпре-
вара по скок на дължина с амбициите 
да постигнат колкото може по-сериозни 
резултати. Посвещавайки идеята на 
140-годишнината от Обесването на Васил 
Левски възпитаниците на интерната  се 
надпреварваха да покажат спортен дух 
и майсторство. След многократни опити  
се очертаха и най-добрите. За тях бяха 
овациите и поздравленията. 

Спортният полуден беше предше-
стван от разговор за Апостола, за ре-
волюционната му дейност, за живота и 
изпитанията, които среща. Момчетата 
бяха истински впечатлени от добрата 
физическа подготовка на Васил Иванов 
Кунчев, от смелостта и себеотрицанието 
му, от саможертвата му в името на роди-
ната.  И когато всеки от тях се засилваше 
в отскока , искаше  да  повтори лъвския  
скок на Апостола.

С  много спортни емоции 
премина и тазгодишния во-
лейболен турнир в Стралджа, 
посветен на 3 март, Нацио-
налния празник на България. 
В него взеха три отбора от 
града единият от които на 
Община Стралджа , а в дру-
гите два-  „Стралджа Изток” 
и „Стралджа- Запад”,    волей-
болистите се разпределиха по 
местоживеене.
Изиграните  оспорвани  

и доста зрелищни срещи в 
спортната зала на СОУ ”П. 
Яворов” на които станаха 
свидетели кмета на общината 
Митко Андонов и неговите 

заместници Иван Георгиев 
и Мария Толева,   доказаха  
кой е по-силния. Момчетата 
от „Стралджа Изток” нади-
граха „Запад”-а с 3:1 гейма, 
Община Стралджа, въпреки 
положените усилия не успя да 
се наложи над амбициозния 
„Стралджа -Запад”  и падна с 
0:3, след което същият резул-
тат се повтори и на срещата 
със „Стралджа -Изток”. 
В крайна сметка класира-

нето оглави отбор „Стралджа 
-Изток”, следван от „Стралджа 
-Запад” и  Община Стралджа.
Всички отбори получиха 

грамоти и парични награди.

Âîëåéáîëåí òóðíèð

Търся работа, питам, разпитвам. И 
все туй ми казват: Няма!...

А гладен не се седи! Знам, че през 
май ще има къде да изкарам единия 
лев, но до тогава, как да я карам? 

Няма помощи, няма работа, няма 
надежда… Виж ме, нито обръснат, 
нито окъпан, нито подстриган. 
Мириша на добитък, не на човек… 
Кой ме брои мен за нещо? Кучеш-
ки живот…Иде ми под влака да се 
хвърля. Да не виждам, да не чувам, 
да не страдам.

Ако ще трябва да живея, какво да 
избера? У дома само кавги за хляба. 
Ревове и клетви…Живеем в  колиба 
, като кучета сме. Студа е най-мал-
кото дето може да ме уплаши… И 
плъховете дето щъкат наоколо не 
ме плашат. Не ща богатство, само 
хляб всеки ден. Ако имам един лев, 
направо съм щастлив. Ама де го, как 
да го изкарам честно?... ….Прибе-
рете ме в затвора, там поне никой 
няма да ме вижда, да ме чува, пък 
и аз  по-добре ще съм. И нахранен, 
и облечен , и чист… Не е живот 
това! Не е …

×èòàëèùàòà ñå îò÷èòàò
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Започва се от първия ден на м. март. 
С мартеничките и пожеланията за здра-
ве и плодородие. Инициативи на кмет-
ства, училища, детски градини, соци-
ални домове, читалища, пенсионерски 
клубове увлякоха млади и стари, които 
в изпълнение на традицията изработи-
ха красиви, оригинални  мартенички, 
които доставиха радост на мнозина. 
Кметът на общината  беше изненадан 

с пролетните червено-бели подаръци  
на Центъра за обществена подкрепа, 
ЦСРИ, ДВУИ- Маленово. Той получи 
поздравленията и пожеланията и на 
детските градини от общината, на 
детската ясла, на пенсионерските 
клубове. Мартенка, внучката на баба 
Марта , в  изпълнение  инициативата  
на клуб „Надежда” , също поздрави 
г-н Андонов и избра най-красивата 

Êðàñèâèòå  ìàðòåíñêè 
ïðàçíèöè
мартеничка за него.

Здрави да са стралджанци, да се 
радват на успехи, да работят  и да жи-
веят щастливо, такива бяха най-често 
пожеланията на баба Марта и по села-
та, където устроиха хубави тържества. 
Във всяка детска градина вниманието 
на децата беше приковано от гостува-
нето на добрата баба Марта, в СОУ”П.
Яворов” имаше стихотворения, песни 
и танци, във Войника танцуваха и 
пяха предпролетно в читалището , в 
детската градина и в училището, в 
Първенец баба Марта /Бъна Стоева/
беше като излязла от приказките, в 
Лозенец добрата гостенка с кошница 
мартеници обиколи почти всеки дом и 

офис, а с децата от детската градина 
тропна и хорце, във Воденичане бабите 
спретнаха изложба от своите  марте-
нички, в Каменец празнуваха заедно с 
кмета. Тържества имаше и в останали-
те села, където съчетаха вниманието 
и към 1 март, Ден на художествената 
самодейност. 

Още неотминала еуфорията от 1 
март последваха тържества посветени 
на Националния празник на България. 
В Стралджа церемонията от издигане 
знамената на България, на общината и 
на ЕС, беше последвана от поставяне 
венци пред паметниците  на загинали-
те, уважение и преклонение беше изра-
зено и към поборника Панайот Хитов. 

Венци на признателност  поднесоха 
на паметника в Лозенец , Воденичане, 
Войника, Иречеково и др.

Следвайки изпълнението на плана 
от културния календар читалищата 
отделят внимание и на Деня на жена-
та. Във всяко село тържествата бяха 
с внимание към жените, с  цветя и 
нежни пожелания. В неделя  в Страл-
джа предстои поредното издание на 
Общинския кукерски празник. И както 
винаги е било сърцето на кукерландия 
мощно ще затупти, красотата на гугли 
и капашони ще изпълни града, звънът 
на хлопките ще предизвести началото 
на пролетта и очакването за плодород-
на година.

Íåæíè ñåëñêè ïðàçíèöè
В селата на стралджанската община никой не си задава въпро-

са актуален ли е денят 8 март, трябва ли той да се отбелязва като 
празник на жената. Просто на този ден жените се събират  и черпят 
за здраве. Показват завидно кулинарно майсторство, млади или по-
стари -танцуват с еднакво удоволствие, създават си атмосфера, която 
доказва, че могат да се забавляват въпреки трудностите на които ги 
подлага времето. И още нещо – никой и нищо не може да наруши 
желанието им да раздават нежност, красота и любов.

Осмомартенско тържество събра жените от Саранско, където 
кметския наместник Румен Димов ги поздрави и изрази удоволст-
вието си, че присъства на хубавия празник. В Богорово бабите от-
ново се постараха  в подреждането на софрата на която можеше да 
завиди самия Ути Бъчваров, в Атолово, наследниците на бежанците 
от  Одринска Тракия и Македония  изпяха стари песни, възкресиха 
спомени и вдигнаха наздравици, в Джинот отново се впуснаха във 
феерията на танците , а подготвените изненади от пенсионерския 
клуб допълниха очарованието на празника, в Тамарино поискаха 
да бъдат заедно и с представителките на английската общност, 
размениха поредните рецепти за вкусотии и се размечтаха за бъде-
щето, в което заедно ще направят селото по-красиво, в Иречеково 
кмета Николай Савов беше гост на дамското тържество, заразен 
от настроението намери най-топлите думи , за да поздрави своите 
момичета, в Каменец не по-малко вълнение имаше по подготовката 
и реализацията на празника. Жените подходиха европейски  и дока-
заха, че самочувствието може да се ражда и на село. В Поляна също 
не се изложиха, а спретнаха тържество за което още си говорят. Не 
по-малко щастливи в този ден бяха жените от Зимница, Лозенец, 
Първенец, Войника, където също имаше празненства.

Какво предстои? Това знаят в читалищата, пенсионерските клу-
бове и кметствата. Те са инициаторите и организаторите на интерес-
ните идеи във всяко село, те са тези, които правят живота във всяко 
населено място  различен, интересен и по-приятен. Браво на тях!

НАДЯ ЖЕЧЕВА

Р.Р. Исках да бъда на всеки от празниците, защото ви обичам! 
Не го направих, за да не обидя никой. Редовете, които написах са  
от впечатления по разкази или просто така си представям тър-
жествата на тези общности, които добре познавам. 

Да отбележат празника на жената се 
събраха и в клуб "Дълголетие" - това 
са хората, които не пропускат празник 
и знаят как да го организират, за да си 
осигурят поредния мехлем на душата. 
Донка Атанасова, председател на клуба, 
откри тържеството, чаровната Любка 

Александрова пое щафетата със своето 
слово за 8 март. Последва рецитала "За 
вас, жени" в изпълнение на Николина 
Стойчева, Маринка Колева, Станка 
Кирова. Мъжкото присъствие в лице-
то на Георги Александров и Стефан 
Стефанов се отсрами с рецитиране на 

стихове за майката и жената. Празникът 
продължи с изпълнения на фолклорната 
група при клуба която подбракрасива 
китка народни песни. Забавленията с 
томбола, викторина, хуморески, хора 
и песни поддържаха настроението в 
продължение на часове. 

Десет дни равни на един щастлив 
миг, така определят децата от СПИ-
Стралджа присъствието на своите 
приятели от фондация Бон Мин, които  
през февруари гостуваха в интерната. 
Двете чаровни студентки по право  от 
Лион Сикстин и Ками, които за втори 
път посещават Стралджа,   поднесоха 
цялата си обич на момчетата, за да 
събудят у тях добротата , усмивките 

и надеждата за щастие в живота. 
Момичетата доброволно сътрудничат 
на фондацията , желанието им е да 
помагат и както твърдят педагозите от 
СПИ-Стралджа , справят се отлично. 
Децата в тяхно обкръжение просто гре-
ят от радост, забавляват се истински, 
имат нужда от  това общуване без думи, 
с езика на жестовете и на чувствата. 
Незабравими ще останат моментите 

когато Сикстин и Ками забавляват 
своите малки приятели с различни 
игри, преподават  им френски език, 
учат ги на различни умения или просто 
си хапват от сладкишите осигурени от 
фондацията.  Французойките  имаха 
възможност да присъстват на празника 
Първи март и чрез   жените от клуб 
„Надежда” да научат повече за краси-
вата българска традиция по изготвяне 

на мартеничките, връчването им като 
подарък в първия ден на м.март.

В началото на годината Фондация 
Бон Мин зарадва екипа на Митко 
Петров, директор на интерната, с 
подарък – сушилня ,  в очакване са и 
легла за 2 хил. евро. През седмицата 
интерната се обогати  и с 8-местен 
бус , нови столове отново дарение от 
фондацията, а г-жа Байяр, ръководител 

на Бон Мин, отпусна допълнително 400 
евро за закупуване на още 4  легла.

Като продължение на успешното 
сътрудничество през м.май в интерната 
ще пристигнат нови 10 студенти, които 
ще работят по изпълнение на идеята 
за изграждане пътека на здравето  в 
двора на училището. По предложение  
на децата по нея ще има и  препятствия 
за спортуване.

Общинския исторически музей 
– Стралджа експонира интересна 
изложба с кукерски маски и богат 
снимков материал от изявите на 
стралджанските кукери през го-
дините. Идеята е в навечерието на 
Общинския кукерски празник, 10 
март, посетителите да възкресят 
свои спомени от миналото когато 
в Стралджа танца на маските се 
свързвал  с познатите  ритуали за-
ораване и засяване, благословията 
на кукерската булка , но гуглите 
били много по-различни. Днес, 
благодарение на общинското ръ-
ководство, празникът е съхранен 

Ñòðàëäæàíñêèòå êóêåðè â÷åðà è äíåñ

Áîí Ìèí ïàê ðàçäàâà îáè÷ 
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в своята автентичност. Разбира се , 
има разлики и те са в изработката на 
маските.  Разказвайки за това Сне-
жана Вълкова, директор на музея, 
припомни, че кукерските гугли  от 
миналото са украсявани с ширити, 
огледала, вълнени конци, сребърни 
висулки и парички. Времето е по-
гълнало отдавна  най-старите маски 
изработени от кратуни – дръжката 
служела за нос, над нея пробивали 
дупки за очите и  устата с изрази-
телно  изрязване и на зъби. За да се 
надене на главата   противополож-
ната част на кратуната се изрязвала. 
Днешните гугли и капашони вече 

са далеч по-модерни, те основно 
са нашити с множество пулчета и 
мъниста, но по тях се изобразяват 
най-различни животни, та дори и 
анимационни герои.

Изложбата проследява кукер-
ските игри в Стралджа от 60-те 
и 70-те години на миналия век до 
днес, участието на кукерската гру-
па при читалище „Просвета-1892” 
в множеството фестивали. Свое 
място имат няколко богати и ин-
тересни гугли на местни майсто-
ри – Димитър Георгиев, Йордан 
Георгиев, Тонко Йорданов, Стоян 
Георгиев, Мариян Бойков, Дора 
Стоянова. Желание за участие в 
изложбата са проявили и деца  от 
Центъра за обществена подкрепа, 
които с разноцветни моливи са 
успели да нарисуват  своите ку-
керски маски.

Откривайки изложбата „Страл-
джанските кукери вчера и днес” 
Митко Андонов, кмет на общината,  
припомни значението на фолклора 
и местните празници за Стралджа 
и стралджанци, изрази своята 
благодарност към всички които 
изработват до днес кукерски маски 
и костюми и на тези, които  не само 
всяка година участват в кукерските 
игри, но и предават традицията на 
по-младите. Той отправи молба към 
всички, които пазят  стари снимки 
от кукерски игри, да ги предос-
тавят за обогатяване колекцията 
на музея.
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Ñèðíèöà
Сирна неделя или Сирница - това е седмицата между двете 

заговявания пред Великденския пост. През тези дни се забранява 
да се пере, преде и да се върши полска работа, за да се предпазим 
от градушки.

За тази седмица е характерно така нареченото туйкане или хвър-
ляне на чавги. Това са специални стрели, които момците хвърлят 
към дома на любимото момиче.

Äæóìàë
Êóêåðñêè ïðàçíèê â Ïàíàãþðñêî
По някои краища, рано сутринта в неделята на заговяване, мас-

кирани младежи развеждат джумал по къщите.
Джумалът има глава на елен-рогач. Има дълги и червени рога - 

предвестници на пролетта. Тялото му е покрито с козинява черга и 
има много окачени звънци. Носят го подскачайки и така звънците 
издават неповторими звуци.

Джумалът благославя за радост, щастие и голям берекет, за буйни 
ниви и пълни хамбари. Стопаните го закичват с цвете и поливат 
с вода.

Ñèðåíèöè
Ïðå÷èñòâàùàòà ñèëà íà îãúíÿ

Сирни Заговезни е известен и с паленето на огньове (сиреници) 
вечерта в неделя.

Всемогъща е силата на огъня и чрез него хората вярват, че изгарят 
злите духове. За здраве и късмет се прескача огъня.

Някъде въртят и факли от слама. Смята се, че така се прогонват 
бълхите.

Ïðîøêà
Ïðàçíèê íà âñåîáùîòî îïðîùåíèå
След като изгорят огньовете (сиреници) се ходи на гости у кумове 

и родители, за да се иска прошка.
По-малките винаги искат прошка от по-големите.
Чрез този обичай се цели да се възстановят добрите отношения, 

ако са си казали лоши думи през годината, да се пречисти човек и 
да стане по-добър и всеопрощаващ.

Òðàïåçàòà
Ïîñëåäíîòî îáëàæâàíå
Вечерята на Заговяване е особено тържествена. Тя е последната 

преди започването на Великденския пост и за последно могат да 
се ядат млечни продукти, яйца и риба. На трапезата присъстват 
баница, сърми, яйца, мляко, сирене и задължително бяла халва.

Õàìêàíå
Îáè÷àÿò „Õàìêàíå ñ õàëâà“
Парче от халвата се окачва с конец на средата на тавана. След 

залюляване на конеца всеки се опитва да захапе с уста парче от 
халвата, но без да си помага с ръце. Това е така нареченото „Хам-
кане с халва“.

По същия начин може да се завърже и обелено варено яйце.
След откъсване на парче от халвата, конеца се запалва и по него-

вото изгаряне се гадае за растежа на конопа през идващите години.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ñèðíè Çàãîâåçíè

Провеждането на открити уроци в 
СОУ”П.Яворов” Стралджа не е нито 
нещо ново, нито необичайно. За учи-
телите, а и за учениците, това е част 
от ежедневието. Всеки път колекти-
вът показва нивото на образование 
в най-голямото общинско училище,  
желанието, с което работят педагозите, 
добрата мотивация на учениците да 
усвояват преподавания материал, и 
не на последно място, тези уроци се 
превръщат във възможно най-добрия 
начин за представяне на училището, 
за повишаване имиджа както в града, 
така и в областта.

Доказателство за всичко това беше 
поредния  открит урок по химия на 
който гости бяха кмета на общината 
Митко Андонов, Мария Толева, зам.
кмет, Здравко Динев, ст.експерт при-
родни науки и екология  при РИО 
Ямбол, Йордан Милков, директор на 
ГСЧЕ”В.Карагьозов” Ямбол, препода-
ватели от областта. Напълно обновения 
и отговарящ на най-модерните условия 
за преподаване на учебния материал 
кабинет по химия предизвика възхи-

 Îòêðèò óðîê â ÑÎÓ „Ï.ßâîðîâ” èëè

 Äîáðèÿò íà÷èí 
äà ïðåçåíòèðàø 
ó÷èëèùåòî ñè 

щението на гостите още в началото. 
Дияна Георгиева, преподавател по 
химия в СОУ”П.Яворов”, заедно с 
учениците от седми клас, в рамките 
на един учебен час показаха , че да си 

учител и ученик  в СОУ – Стралджа е 
удоволствие и гордост. Г-жа Георгиева 
намери начин да представи лаборатор-
ното упражнение  за  свойствата на 
натриевата основа  като едно интересно 
пътуване с чудесата на тази наука, 
увлече учениците , които проявиха 

добра активност и видима сигурност 
при изпълнение на всеки от опитите, 
за да достигнат до очакваните изводи. 
Решението за въвеждане на приятна 
музика по време на опитите разчупи 

притеснението от присъствието на по-
вече гости, а в края на урока  имаше и 
решаване на химична кръстословица.  
„Да, учениците на СОУ”П.Яворов” ще 
станат добри химици!”, пророкува г-н 
Динев, който  не скри радостта си от 
присъствието на този урок, поднесе 
поздравления към преподавателката 
г-жа Георгиева и директорът Вален-
тина Маринова. Не по-малко очарован 
остана и г-н Милков, който подчерта 
необходимостта от присъствието на 
повече педагози от областта, за да 
видят как се работи в това училище. 
„Вие разполагате с прекрасна база, 
учителите ви работят с желание, 
учениците имат необходимата мотиви-
ровка за участие в урока. Това, което 
видяхме е добра практика. Бил съм в 
много училища, наблюдавал съм доста 

лабораторни упражнения, но за първи 
път  наблюдавам такава перфектна 
организация. Трябва всички колеги да 
си сверят часовника с вас!” Той при-
бави адмирации към ръководството на 
училището, към кмета Митко Андонов, 
който активно подпомага решаването 
на проблемите в образованието.  

„Всеки ден аз идвам на учили-
ще с огромно желание да направя 
нещо ново, интересно за учениците. 
Удовлетворена съм, щастлива съм, 
че работя в СОУ”П.Яворов”! , под-
черта г-жа Георгиева. По време на 
обсъждането на урока Мария Толева, 
зам.кмет,  изрази задоволството на 
общинското ръководство за добрата 
работа в СОУ-Стралджа. „Този урок 
беше поредния пример за качеството 
на образованието в нашето училище, 
гордост за нас е , че децата ни се 
учат в такава среда, с такива препо-
даватели!”

Г-жа Маринова с удоволствие 
разведе гостите по етажите на учи-
лището, те не скриха възхищението 
си и от кабинетите по биология, 
по информационни технологии, по 
руски език , компютърните кабинети, 
плувните басейни и физкултурния са-
лон. „Можете да се гордеете с Вашето 
училище! Личи, че тук работят хора, 
които милеят за родния град!”, изрази 
общото мнение г-н Динев.
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    Х Р О Н О Л О Г И Я 
за развитието на съобщенията

1879- април – София обявена за столица, 11,396 жители
1879- юли – рождена дата на пощите в България
1886- октомври – първият 20л. номератор в София
1892-януари – първата междуселищна връзка  София – Пловдив
1900- февруари – първата международна връзка България – 

Румъния
1937  - построена телефонната палата
1948  - първата телефонна връзка
1961  - първата гентексна връзка
1975   - въведен пощенския код в България
1979 – януари – в България има 2 798 пощенски станции
1967  - построена сградата на АТЦ 29 Ямбол- Лапатов
1999 – РУД Ямбол, в окръга  37,208 телефона, ТВД в общината
1999- 5 юли – деноминация на лева
1951  - ЛКС – за магистралните кабели
1951-януари – РТВ по общини
1959- ноември – национална телевизия – първи канал
1965 – декември – открит предавателя на вр.Ботев
1982-  Карандила ретранслатор
1998- януари – интернет България в мрежата
1992 – януари – създаден КПД/комитет по пощи и далекосъ-

общения/ - за окръга  - БТК – ЕАД ръководител Иван Спасов, 
Български пощи  ЕАД ръководител Димитър Милковски

1997- юни – източен оптичен кабел / и през Стралджа/ЛОТ 2
1997  - РУД Ямбол- ръководител Карамарков
1997 – 2 юни – Български пощи ЕАД Ямбол ръководител 

М.Иванов
2000-2010 – БТК препродавана на няколко купувача

ЗА СТРАЛДЖА
1893 – март – пощенска станция на гарата
1893- април – телеграфна връзка на станцията
1889- август – Яворов началник станция и пощенска служба
1921- октомври – първата телефонна връзка с Ямбол
1965 – май – телеграфен възел и ВЧ уредба 4 канала – Ж.Манев
1967 – август – началник на станцията Г. Георгиев
1982 – февруари – открита новата поща
1982 – май - - открита АТЦ 29 – 800 поста
1997 – РПС Стралджа
1992-2008 – ТВ”Д” ръководител Ст.Гашев
2007- юни – РПС ръководител Р.Андонова
2012 – ноември – РПС - закрита

Винаги, когато съм се ровил   
в прашните и пожълтели архиви 
на пощенска станция – Страл-
джа, пред мен изплуват образи-
те на онези първи пионери на 
пощенското дело в нашия град и 
в страната, работили при крайно 
лоши условия и въпреки всичко, 
крачка по крачка, трасирали 
пътя на пощенските съобщения 
в България.

На тях посвещавам следва-
щите редове.

                                 
  

ßâîðîâàòà  ñëåäà â 
ïîùàòà íà Ñòðàëäæà
Десетина години след Осво-

бождението на България от турско 
робство, Стралджа се обособява 
като важен търговски център на 
зърнени храни.

Важно събитие в живота на 
тогавашното село  изиграва про-
карването на ж.п. линията Бургас 
-Ямбол през 1890 г. С откриване-
то й започва да функционира и 
подвижното пощенско писалище, 
което обслужвало крайпътните 
гари, в т.ч. и Стралджа. В книгата 
на Пантелей Георгиев, посветена 
на Яворов „ Стралджанският пе-
риод – като телеграфист и поет”, 
авторът пише: „Зърнопроизвод-
ството все повече се развивало  и 
наложило нуждата от откриването 
на пощенска станция. И ето че 
дошъл денят 27.ІІІ.1893г. когато 
при тогавашния началник  на 
ж.п. гара Стралджа  Андрей Бе-
рович, вероятно русин, пристига 
пощенския чиновник от Ямбол 
Георги Кънев с мисия да образува 
пощенска станция и приема от 
гаровия началник сумата 54,25 
лв. и остава за началник на страл-
джанската станция.

Непосредствено след обра-
зуването на станцията идват и 
несгодите, които били постоянни 
спътници на пощенци в България. 
Водят се дълги преписки по ото-
плението на станцията, тъй като 
няма кой да плаща за това. 

По това време били органи-

зирани само пощенската  и теле-
графна служби, приходите от тях 
били внасяни в кофчежничество 
Ямбол.

Телеграмите били таксува-
ни по 0,05 лв. на дума като са 
предавани по стриктните тогава  
телеграфни връзки с Ямбол /
главния трафик/ и със станция 
Бургас, която обслужвала Айтос 
и Карнобат.

Пощата се предавала на пи-
салището по две направления, 
като били посрещани всяка вечер 

нощните тренове в два часа след 
полунощ. Персонала се състоял 
само от началник и раздавач. На-
чалникът работел на телеграфа и 
със спестовна каса.

Сред първите началници бил 
един от младите за времето си 
поет Пейо Яворов. Преместен с 
повишение от Сливен, назначен 
със заповед № 79/1.VІІІ.1898г. за 
началник на станция Стралджа.

Прокудените от родината си 
арменци оказват особено въз-
действие върху младия пощенски 
чиновник, който дружал с тях и  
по-късно това става причина за 
написване на знаменитото стихо-
творение „Арменци”. Стралджа 
дава много тематични идеи за 
написване и на други стихотво-
рения от Яворов. Тук са писани 
„Пролет”, „Овчарска песен”, 
„Буря” и за пръв път поета се 
подписва с псевдонима Яворов.

Поетът пребивава в Стралджа 
когато е в буйната двайсетгодиш-
на възраст. Че това е така личи от 
писмото, което пише до Главната 
дирекция да му бъде разрешен 
един ден отпуск за явяване на 
военна комисия в Ямбол. Особе-
но впечатление прави учтивата 
форма на обръщение в писмата на 
Яворов: „чест имам да моля почи-
таемата Главна дирекция…” и т.н.

За живота на пощенци от 
неговото време можем да съдим 
и от едно друго писмо на Яворов 
с което той  моли „почитаемата” 
дирекция да му даде пасо – без-

платен билет за железниците 
като пояснява:”Тъй като поради 
ненавременното изплащане на 
заплатите се намирам в голямо па-
рично затруднение”… и т.н. Също 
в друго писмо  се потвърждава 
мизерното състояние на пощенци. 
В отговор на подадената молба  
за ученик-телеграфист от Геор-
ги Димчев, Главната дирекция 
пише:”Съобщете на Димчева, че 
молбата му е приета и го преду-
предете, че докато му дойде редът 
да получава заплата, ще има да 

чака най-малко четири години за-
щото преди него има подадени над 
300 заявления.” Въпреки всичко 
Димчев постъпил на работа.

След едногодишен престой 
в Стралджа Яворов напуска и 
заминава  за Анхиало /Поморие/.

Åóôîðèÿòà ïî 
ñòðîèòåëñòâîòî íà 

íîâàòà ïîùà
 „До 1915 г. се губят следите  

кой е оглавявал тогавашната 
пощенска станция в Стралджа., 
причина за което вероятно е 
Първата световна война. След 
войната, до 1945г., последовател-
но се редуват няколко началника, 
между които е Георги Енчев от 
Ст.Загора, задържал се до 1945г. 
През този период съобщенията в 
района  се развиват бавно. През 
1921 г. се въвежда и телефонно 
обслужване в селото.”

От  1945  до 
1950 г. да начал-
ник  е  назначен 
Манол Манолов 
от Котел. От 1950 
г.  станцията  се 
поема от Михаил 
Стойков от Чир-
пан и той служи до 
1965г. По негово 
време се въвеж-
да абонаментната 
система на печа-
та .  Пенсионира 
се. От 1965г. до 
1967г. е назначен 
Желязко Манев от 
с.Поляна, Ямбол-

ско. По негово време се закупува 
къщата на Киро Калев / понас-
тоящем сграда на МВР/, органи-
зира се пощенска, телеграфна, 
телефонна и техническа служби 
и персонала достига 20 човека. 
Обособява се телеграфен район 
с монтирана лентова телеграфна 
буквопечатаща машина СН-35.
Приходите се внасят в БНБ на-
бирателна сметка. Монтираният 
120 л. номератор бързо изчерпва 
капацитета си. Монтирана е 4 ка-
нална ВЧ уредба. По здравослов-

ни причини Манев се премества 
в Ямболската пощенска станция.

От 7 август 1967г. ми бе 
възложено да приема станцията. 
Отначало се стъписах защото бях 
само на 23 г., без управленски и 
професионален опит. Мнозина 
ми предричаха провал, но това 
тайно ме амбицира и разчитах 
особено на наличието на млади 
хора в колектива. Намерихме общ 
език и разбирателство. Сградата  
нямаше никакви възможности 
за развитие. Необходимостта от 
нова постройка беше повече от 
очебийна. Беше голямо тичане да 
се търси проект за пригаждане, 
осигуряване на лимит за започ-
ване на строителство. И ето че 
дойде денят 14 февруари 1976г. 
за първата копка. На няколко пъти 
обекта бе „замразяван” и стро-
ителството спираше. Строихме 
цели 6 години. Помагаха ни от 
партийното и държавно ръко-

водство в града. Не може да не 
споменем и благодарим на цялата 
стралджанска  общественост да 
безкористния бригадирски труд.

Сградата бе пусната в експло-
атация на 19 февруари 1982г. До 
6 май същата година пуснахме 
първите 800 номера в новоизгра-
дената АТЦ. Успоредно с това се 
строеше и селищната  телефонна 
мрежа с подземна кабелизация. 
Настъпи бум в телефонизацията 
на Стралджа. Последва ново 
разширение с още 800 номера. 

Отличната материална база и 
добрата функционалност на сгра-
дата допринесе за коренна про-
мяна в пощенското обслужване. 
Работехме с хъс и желание да сме 
сред първите. Нямаше министър 
на съобщенията,  на път за Бур-
гас да не се отбие в Стралджа. 
Радвахме се на изграденото с 
много труд, но не знаехме колко 
сме изостанали от Европейските 
стандарти. 

В началото на 90-те години 
от м.в. първото, което трябваше 
да се направи, бе разделението 
между пощенските и далекосъ-
общенските услуги. Обособиха 
се две фирми:”български пощи” 
ЕАД и БТК ЕАД с различни ръ-
ководства. Това стана на 1 януари 
1992г. Пощенци изпаднаха в не-
милост. Половината от персонала 
премина на 4-часов работен ден. 
Последваха съкращения с цел оп-
тимизиране на състава, съобразен 
с обема на работата. За жалост 
този процес не спира и до днес. 
Другата фирма – „БТК” тръгна с 
летящ старт напред. Беше проспе-
рираща, до изкарването й на паза-
ра за продажба. Новия собственик 
промени посоката. Въведоха се 
цифровите , необслужвани от 

персонал, АТЦ-та. Успоредно с 
това шеметно навлязоха  новите 
технологии, клетъчните телефо-
ни, интернет, които преобразиха 
представата ни за телекомуника-
ционни услуги.

Съвременните млади хора 
днес с насмешка гледат на музей-
ните телефонни експонати, с кои-
то нашето поколение само преди 
две десетилетия се вживяваше 
в удоволствието, че говори по 

телефон от дома си. Композитори 
измислиха песни за телефона, 
а някъде по света си устройва-
ха състезания по най-далечно 
хвърляне на джиесеми. И както 
пееше незабравимия Тодор Колев 
май само по този показател „ги 
стигнахме американците”.

Обособения Технологичен 
възел „Далекосъобщения”- те-
риториално звено Стралджа с 
ръководител  инж. Стефан Гашев 
просъществува само до 2008г. 
лятото, когато целия персонал 
бе съкратен и техническото об-
служване  се пое от ямболски 
мобилни групи.

Що се отнася до Районната по-
щенска станция, обособена през 
1998г., обслужваща цялата общи-
на, бе закрита като структура през 
ноември 2012г. и станция Страл-
джа остана обикновена пощенска 
станция в чийто предмет на 
дейност преобладават услуги от 
възложителни договори като съ-
биране такси ток, вода, телефон, 
пощенска банка и др. Желанието 
на фирмата „български пощи” 
ЕООД  да станат „национален 
касиер” на парични средства с 
цел да се използва създадената  
пощенска мрежа в страната, се 

затруднява поради обезлюдяване 
на селата и поддържането на 
пощенски станции се превръща 
в проблем на фирмата.

През такава криза пощите 
са преминавали  и в предишни 
времена, но да се надяваме, че 
докато има държава, ще има 
и пощи.

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ, 
бивш началник  на РПС - 

Стралджа
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Êîìèñèÿ ïîäàâà ðúêà íà 
âñÿêî äåòå ñ ïðîáëåìè

„В динамично разви-
ващото се ново модер-
но общество промените  
сред младите хора са от 
най-различен характер.
Свидетели сме  на на-
растваща престъпност,  
на неоправдана агресия, 
употреба на тютюн , ал-
кохол и други упойващи 
вещества,увличане на деца 
в секти или екстремистки 
организации. Не можем да 
останем безучастни! Зато-
ва все по-важна става роля-
та на Местните комисии за 
борба с противообществе-
ните прояви на малолетни 
и непълнолетни.”Според 
Мария Толева, зам.кмет 
и председател на МК-
БППМН  в  Стралджа 
дейността на този орган 
е насочена именно към 
обхващане, проучване и 
превенция на противо-
обществените прояви на 
учениците и оказване по-
мощ и подкрепа на децата 
и младите хора , на  учи-
лищните ръководства, на 
семействата. 
В отчета на комиси-

ята за изминалата 2012 
г. секретаря Йорданка 
Апостолова не пропусна 
нито един от проблемите, 
посочвайки ясно и ре-
зултатите от работата на 
комисията, и бъдещите на-

мерения. В общината фак-
торите, които определят 
извършване на противооб-
ществени прояви,  остават 
ниския жизнен стандарт 
на ромското население, 
бедност и безработица, 
неблагоприятна семейна 
среда. В началото на пе-
риода на отчет в ДПС са 
41 лица, в края те вече са 
38. През 2012г. ДПС е по-
сетена от 33 деца, от които 
малолетни момичета- 2, 
момчета- 7, непълнолетни 

момичета -6, момчета- 18. 
Общият брой на подаде-
ните сигнали и преписки 
до местната комисия са 9 
 разгледани са 11 възпи-
тателни дела, наложени 
са 14 мерки  по чл.13 от 
ЗБППМН. Най-често дела-
та са за домови , взломни 
кражби или кражби на сел-
скостопанско имущество.
Основната дейност на 

МКБППМН е социално-
превантивна насочена към 
координацията между ин-

ституциите имащи отно-
шение към проблемите на 
децата и младите хора. До-
брите примери се свързват 
с проведените „Открити 
дни”, срещи по училища с 
педагогически колективи, 
ученици и родители, бесе-
ди и разпространение на 
информативни материали.
Особено внимание се об-
ръща на децата, чиито ро-
дители са извън страната.
По Програмата за пре-

венция на насилието коми-

сията организира кръгла 
маса на тема „Не затваряй 
очи- подай ръка!” където 
представители на различ-
ни институции коменти-
раха наболели проблеми, 
дадоха идеи за по-ната-
тъшната работа, обсъдени 
бяха и добри практики. 
Висока оценка получава  
консултативния кабинет 
към комисията  в който 
за периода са консулти-
рани 30 деца и техните 
родители. Добре работи 
и мултидисциплинарния 
екип назначен със заповед 
на кмета Митко Андонов. 
При извършените 12 об-
хода  на мобилната група 
в града не са установени 
просещи и скитащи деца. 
От общо 35 операции за 
проверка на питейни заве-
дения няма констатирани 
случаи за нарушаване на 
вечерния час. Обръща се 
сериозно внимание и по 
изпълнение кампанията 
„Безопасност в интернет”. 
Води се регистър на деца 
застрашени от отпадане от 
училище и непосещаващи  
редовно учебни занятия. 

По време на заседанието 
бе дадена висока оценка по 
координацията на местната 
комисия с ръководството 
на СПИ. Изразена бе бла-
годарност и към инспектор 

ДПС , който полага големи 
грижи за подпомагане на 
децата да се ориентират 
правилно и да изберат 
верния път за своето разви-
тие. Сериозни постижения 
отчитат и   обществените 
възпитатели. Това стана 
повод от 7 те да нарастнат 
с още трима. Предстои 
изграждането и на Клуб на 
обществените възпитатели.

Изразявайки задовол-
ството си от добрата работа 
на комисията и постигна-
тите резултати кмета на 
общината Митко Андонов 
благодари на членовете на 
комисията, на обществе-
ните възпитатели и пожела 
още по-присърце да се при-
ема всеки проблем свързан 
с децата на общината.” 
МКБППМН – Стралджа ще 
продължава да се утвърж-
дава като основен орган и 
координатор за превенция 
и противодействие на дет-
ското асоциално поведе-
ние, добро взаимодействие 
с училища и семейства, 
висока информираност по 
пролемите на децата и 
последствията които водят 
до грешните им стъпки.”, 
допълни и г-жа Толева.

Комисията даде висока 
оценка на отчета, приет 
беше и новия план за ра-
бота през 2013 г.

Проф.д-р Божин 
ГРАМАТИКОВ,  Ин-
ститут по земеделие 

–Карнобат
Голямото разнообразие 

на метеорологичните фак-
тори, стигащо до крайно-
сти поставя на изпитание 
всички полски култури. 
Свидетели сме на чести 
засушавания както през 
есента , което затруднява 
и забавя поникване на 
зимните – житни, така и 
през пролетта, когато по 
същата причина страдат и 
пролетните култури.

    Вторият фактор,  
колебанията на темпера-
турата, често достигаща 
до екстремност, поразява 
много силно растенията. 
При ниска температура 
през зимата те загиват 
от 10-20 до 100 %/ 2002-
2203г., 2005-2006г.,2011-
2012г./, в други случаи 
по време на цъфтеж и 
наливане на зърното при 
пролетните култури се 
затруднява опрашване-
то. Макар и по рядко се 
среща и т.н. „чалгън” 
по ечемика и пшеницата 
предизвикан от суховей. 
Също така има и късни 
слани в началото на май, 
както бе през 1999г. и 
2000 г. което причиня-
ва повреди по зимните 

житни – измръзване на 
класчета, загиване на част 
от растенията при цареви-
цата и при други полски 
култури. Тези повреди 
варират при много големи 
граници в един и същи 
район, което се обяснява 
с релефа на местността 
и времетраенето на яв-
лението.

   Ето защо при подобни 
случаи е нужно стопаните 
да разполагат с алтерна-
тивни култури, с които 
освен, че се попълват 
нивите, се разнообра-
зява и производството. 
По причина , че тази 
интервенция се извършва 
обикновено  в края на зи-
мата и началото на проле-
тта, тези „нови” култури 
трябва да отговарят на 
известни изисквания – да 
са сухоустойчиви, раноз-
рели, високодобивни и 
подходящи за по-голяма 
част от страната.

    Районът на Ямболска 
област не прави изключе-
ние относно климатична-
та картина на Югоизточ-
на България. Напротив, 
поради плиткия състав 
на някой от почвите и 
слабата им водозадър-
жаща сила, липсата на 
валежи или тяхната ма-
ломерност, се отразява 

много по-силно отколкото 
в други части на страната. 
В селища като Стралджа, 
Веселиново, Лозенец и 
др.където подпочвените 
води са плитки и въпреки 
направените иригационни 
.подобрения на нивите, 
същите често се наводня-
ват.Това принуждава сто-
паните да влагат сериозни 
средства  за отводняване, 
повторно засяване , често 
без ефект от повтаряне на 
бедствието, а резултатите 
не позволяват покриване 
на разходите.

    Съвременните усло-
вия налагат  нов преглед 
на полските култури, ос-
новаващ се освен на па-
зарния принцип, още и на 
агроекологичните усло-
вия на районите. Свидете-
ли сме на разни промени 
на метеорологичните ус-
ловия , чиято тенденция 
в бъдеще се очертава да 
се задълбочава. За сега на 
тези условия  в по-голяма 
степен отговарят предим-
но някой житни , етерич-
но-маслени и маслодайни 
култури, които успешно 
могат да се отглеждат в 
цялата страна. Те са добре 
познати на специалистите 
и някой земеделски про-
изводители, но по стече-
ние на обстоятелствата 

след 1960г. много от тях 
отпаднаха от структурата 
на полските култури като 
„нискодобивни или мало-
важни”. Кои са те?

ПРОСО
Просото  е  една  от 

най-древните земедел-
ски култури в земите на 
България, а в Югоизточ-
ната й част са открити в 
началото на ХХ в. над 10 
разновидности на култу-
рата /с.Маленово/.От него 
се различават и отглеж-
дат две – обикновено , 
което всички познават , 
и канарско просо. Обик-
новеното просо е една 
от най-топлолюбивите 
култури, затова сеитбата 
му се започва при трай-
но затопляне на почвата 
над 12-15 градуса, което 
календарно съвпада с 
края на април. Засява се 
в посевна норма  450-500 
к.с. кв. м  на дълбочина 
3-4 см. и задължително 
валиране.
В кризисни години за 

попълване на загинали от 
зимните студове  зимни- 
житни култури винаги се 
е прибягвало  до просото, 
като една от най-сигур-

ните житни 
к у л т у р и . 
При б и р а -
нето задъл-
жително  е 
р а зд е лно . 
Просото  е 
подходящо 
и като втора 

култура. Ако като първа 
култура вегетационния 
период е в рамките на 
80-90 до 120 дни, като 
втора -тя не надвишава 
60-65 дни. В сравнение с 
останалите втори култури     
/ царевица, смески и др./ 
нуждата му от вода е три 
пъти по-малка. Стопаните 
трябва да знаят, че узря-
ването на метлицата става 
от върха към основата. 
В същото време стъб-
лото е все още с висока 
влажност, което налага 
задължително „разделно” 
прибиране. За целта могат 
да се използват жътварки 
ЖВН-6Б, ЖЗБ-4,2, ЖВП-
4,9 или сенокосачка Е- 
301 със свалени мачкащи 
барабани.  След 5-6 дни 
откосите се  подбират и 
овършават. По този начин 
се постига хомогонизира-

не /изравняване/ на вла-
гата в зърното. Добивът, 
който може да се получи, 
е в рамките на 400-500 
кг/дка зърно  и над 600 
кг/дка сено. За сено се 
окосява след изметляване.
Канарското просо  като 

разновидност е атрактив-
но и е повече познато  на 
стопаните в Югоизточна  
България, където го от-
глеждат много отдавна 
като фураж за животните 
и декоративните птици. 
Съдържанието на проте-
ин в зърното е по-високо 
от това на обикновеното 
просо. По агротехнически 
изисквания не се отли-
чава  от обикновеното 
просо освен, че понася 
по-ранна сеитба – след 
втората половина на март 
и по-висока посевна нор-
ма – 500-550 к.с.кв.м. 
и може да се прибира 
пряко с комбайн в пълна 
зрелост. При него не се 
налага разделно приби-
ране. Възможностите му 
са по-малки от тези на 
обикновеното просо, но 
добиви в размер на 300-
400 кг/дка са напълно 
възможни при спазване 
на всички агротехнически 
изисквания.

/следва/

Äà ðàçíîîáðàçèì çåìåäåëñêîòî ïðîèçâîäñòâî



812 март 2013 г. ÑÏÅÊÒÚÐ

П Р Е Д Л А Г А
Åëèòíè áåëè è ÷åðâåíè âèíà

Цена 2,80 лв./л

ЗА ЗАЯВКИ: 0886 28 22 21

Âèíàðñêà èçáà "Ìàðàø" Ñòðàëäæà 
 

 

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 Страл-
джа”, 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.

В неделя, на 10 март се проведе 
поредният Общински кукерски 
празник в Стралджа. Кметът на 
общината Митко Андонов при-
ветства всички участници и всич-
ки, които дойдоха да споделят 
пъстротата и виталността на 
празника. Ето и пълният текст 
на приветственото слово на г-н 
Митко Андонов

- Нанси Стефанова Атанасова, 1,2мес. 
Стралджа
Родители: Деница и Стефан Атанасови

- Джесика Даниелова Цветко-
ва, 3 г. Недялско
Родители: Мария и Даниел 

Цветкови 

- Симона Тихомирова Та-
нева, 10 м.
Родители: Жанета Стой-

чева и Тихомир Танев

Íåêà âúâ âñåêè äîì Íåêà âúâ âñåêè äîì 
äà öàðóâà äîáðîòî!äà öàðóâà äîáðîòî!

Уважаеми почитатели на  
богатите стралджански тра-
диции, 
Скъпи съграждани и гости,
Госпожи и господа,
Добре дошли на поредния 

Общински кукерски празник!
Добре дошли на нашия открит 

музей на фолклора, в който ще 
можете да  се насладите на богат-
ството и красотата на кукерските 
маски и обичаи,  да се възхитите 

на сръчността и въображението 
при подготовката на всяка маска 
и всеки кукерски костюм, да 
напълните с радост и гордост  
сърцата  си. Докато наблюдавате 
дефилето на нашите кукери  и 
групите- гости ще се убедите, че 
нищо не е в състояние да ограби 
българския дух, че никаква криза, 
бедност или страдание няма да 
нарушат традициите ни. Защото 
фолклора е този, който ни прави 
силни, поддържа духовното ни,  а 
защо не и физическо оцеляване. 
Да, нашият празник доказва, 

че освен с горести денят ни  все 
пак е пълен и с радости. Ние, 
стралджанци сме като природата, 
чиято способност да оцелява е 
учудваща. Знаем, че  хармонията 
в  живота, битката между доброто 
и злото, неминуемо са част от 
ежедневието. Затова, съхранили 
аромата на времето , когато се 
събираме на този празник, ние 
предлагаме усещането за минало 
и за модерност.  Маските , които 
са край нас крият в себе си пос-
ланията, темперамента на нашия 
народ, жизнения хумор зарежда с 
настроение и оптимизъм. 
Колорирани с безброй то-

нове са кукерските костюми, 
всяка от групите ни показва 

ситуации и персонажи, 
които представят богат-
ството на ежедневието 
ни.Общинският кукерски 

празник, Стралджа 2013 дава до-
казателства, че от всичко по света 
най-интересен остава човека, а в 
душата на всеки се намира мини-
атюрен портрет на неговия народ. 
Нашият празник е театърът на 
стралджанци в който всички 
играят естествено и красиво. 
Нашият  празник  е  версията ни  
за оптимизъм, който здраво ни 
държи на земята. В същото време 
кукерите са в състояние да пре-
дизвикват въпроси: кои сме ние, 
от къде идваме, какви са корените 
ни, от къде черпим енергията си, 
защо никой не е в състояние да 
наруши вярата ни… И ако някой 
у нас са се устремили необясни-
мо към чуждопоклоничество и 
имитация  ние, тук, в Стралджа, 
не сме от тях! Боли ни за всичко 
българско, за България! За ней-
ната фолклорна автентичност, за 
самобитната й неповторимост. 
Затова всяка година по това време 
сме тук. И ще бъдем! 
Пожелавам на всички мно-

го настроение с кукерите на 
Стралджа! 
Нека благословията на ку-

керската булка достигне до 
всеки от вас!
Нека във всеки дом да цару-

ва доброто!
Нека всички сме здрави, за 

да може да работим и да пре-
връщаме всеки ден  в полезен 
и добър.

За поредна година жени -ту-
ристки от Стралджа организи-
раха традиционния зимен поход 
посветен на 3 март, Националния 
празник на България и 8 март – 
Ден на жената.

Спазвайки  правилото да не 
повтарят маршрут  дамите се 
отправиха към Търговище, от 
където с песни и много настро-

Òóðèñòêè  â çèìåí ïîõîä  èç áàëêàíà
ение  в почти четиричасов пеши 
туризъм през сняг, дерета, урви 
и екопътеки   достигнаха край-
ната цел старопланинската хижа 
„Младост”.

Между постоянните учас-
тници в женските туристически 
походи като Кина Кунева, Веса 
Ангелова, Минка Богданова, бяха 
и ветераните Митка Велчева и 

Динка Пачова, които нито за миг 
не се огънаха пред тежкия пре-
ход.  Затова пък когато всичките 
15 участнички в красивото пла-
нинско изживяване, заедно с во-
дачите Кръстьо Златев и Йордан 
Николов,  пристигнаха уморени, 
но весели в хижата, отпиха от 
първите глътки ароматен билков 
чай, хапнаха доволно от домашно 
приготвената храна и се отдадоха 
на бурна веселба с песни и танци.  

Завръщайки се в Стралджа 
момичетата споделиха приятните 
впечатления от разходката, за да 
увлекат още от сега нови при-
върженици на идеята за зимен 
пеши туризъм.

Ïðèçíàòåëíîñò è ñëàâà 
çà ãåðîèòå
Във Воденичане отбелязаха Трети 

март с подобаващо тържество. Край 
паметника на загиналите воденичанци  
Петранка Крайчева, кмет на селото, 
прочете слово за възхвала на подвига 
след което бяха поднесени венци и 
цветя. Признателните  жители на Во-
деничане останаха на колене в минутка 
мълчание. 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
към сем. Бинка и Михал Михалеви, гр.Стралджа

Уважаемо сем. Михалеви,
Многоуважаемо от мен семейство,
Особено съм щастлива да Ви поздравя, че сте отгледали и възпитали достой-

на дъщеря – Дорито. Избрала  професията медицински фелдшер присърце, тя 
е израснала с висок професионализъм, внимание и всеотдайност към болните.

С огромен усет и старание тя върна към живот моя съпруг Никола Христов 
Стойков в съдбовната вечер на 23.02.2013г.

Моите най-топли чувства към вас, мили 
хора!

Елена Стойкова, Стралджа

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
към Дора Михалева Куртева, мед. фел-

дшер в ЦТМП гр. Стралджа
Мила  Доре, 

Думите са недостатъчни да изразя своята благодарност към теб, за това , че 
ти със своя висок професионализъм, внимание и всеотдайност към болните, върна 
към живот моя съпруг Никола Хр. Стойков в съдбовната вечер на 23.02.2013 г.

А колко много ценя човешкото ти достойнство, доброта и нежност!
Желая съдбата да бъде склонна към тебе, за да има мир и спокойствие в 

душата ти, много щастливи мигове в живота ти!
Елена Стойкова,    гр. Стралджа


