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

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

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

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

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

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ!

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

email: s_vesti@abv.bg Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 8)   20. 04. 2016 ã. 

ÏÐÅÄÂÅËÈÊÄÅÍÑÊÎ
Кметство с.Воденичане организира на 30 април – 1 май 2016г.

ÈÇËÎÆÁÀ ÍÀ ÏÐÈËÎÆÍÎÒÎ 
ÈÇÊÓÑÒÂÎ

 „Ñïîìåí çà ìîåòî ó÷èëèùå”
с участието на  Йордан Панайотов – художник в НХА”Н.

Павлович” гр.София.

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ – 1 МАЙ, 11 Ч.
Във връзка с предстоящите Великденски празници на 1 май от 

16 ч. на площада в с.Воденичане – концерт на ДЕЯН МИТЕВ.
Заповядайте да се повеселим заедно!

Членовете на фолклорната 
група при клуб „Дълголетие” 
Стралджа организират на 24 
април, Цветница, общоградски 
народен празник „ХОРО НА 
МЕГДАНА”.
Възстановявайки една древна 

традиция за предвеликденско на-
строение възрастните хора канят 
всички на площада в празничния 
неделен ден. Като най-ревностни 
пазители на местните обичаи  ще 
облекат великолепните  буенеш-
ки носии, ще изпеят най-красиви-
те народни песни с посвещение 
на Цветница и Великден, ще 
тропнат „Трите пъти” и „Елени-
но”,  „Дайчово” и „Джиновско”, 
ръченица и право хоро. За да има 
пролетно настроение и оптими-
зъм, за да е светло и приятно на 
млади и стари, за да почувстваме 

Õîðî íà ìåãäàíàÕîðî íà ìåãäàíà

топлата родна стряха и да дока-
жем, че сме българи!
Заповядайте на 24 април, от 

10 ч. в Стралджа на площада. 
Заедно на Цветница с „ХОРО НА 
МЕГДАНА!”

Ñòàðò íà  ïëàíèðàíè âúçñòàíîâèòåëíè  Ñòàðò íà  ïëàíèðàíè âúçñòàíîâèòåëíè  
äåéíîñòè ïî óëèöèòå â îáùèíàòàäåéíîñòè ïî óëèöèòå â îáùèíàòà

След пълен преглед по 
състоянието на улиците 
в общинския център 

и по селата както и на пътната 
мрежа в общината  общинското 
ръководство насочи бюджетни 

средства за възстановяване на 
най-компрометираните участъци. 
Така  няколко възлови кръстовища 
в Стралджа по ул.”Ал.Стамбо-
лийски” се  преасфалтират. Ре-
новират се и особено натоварени  

участъци  по ул.”Хемус” 
, до ж.п. подлеза, ул.”В. 
Левски”.  Планираните 20 
хил. лв. в бюджета по всяка 
вероятност ще бъдат уве-
личени почти двойно, за да 
се постигне желания ефект.  
Строителните работи ще 
бъдат непрекъснато контро-
лирани от представители на 
отдел ТСУЕ с изискване за 
осигуряване на качествена 
нова настилка.

Предстои  преасфалти-
ране на ул.”Първи май” в 
Зимница и ул.”М.Рубенова” 
– Стралджа.

По договореност на кме-
та Атанас Киров Областно 
пътно управление  – Ямбол 
се ангажира с ремонт на 
пътя Лозенец-Стралджа. 

Сезонът се използва ак-
тивно и за косене на тревните 
площи в града и общината, но 
въпреки това разходите за гориво 
за м.март са само  2900 лв. при 7 
000 лв.  за същия период на мина-
лата година.
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ÏÐÈÅÌÍÀ
Народният представител ИВАН ЧОЛАКОВ ще има 

открита приемна в гр. Стралджа всеки трети понедел-
ник от месеца от 15 до 17 часа. 

Записване: в офиса на ПП ГЕРБ, Стралджа

Øåñòî çàñåäàíèå íà ÎáÑ – Ñòðàëäæà 

Óòâúðäåíè îò÷åòè, 
ïðîãðàìè, íàðåäáè
Повече от десет  отчетни  

и планови документи утвър-
диха единодушно съветни-
ците в Стралджа на своето 
6-то поред заседание. На-
чалото беше сложено с об-
съждане на Годишния отчет 
за изпълнение на бюджета 
за 2015г., който бе внесен 
след проведено обществено 
обсъждане. Одобрението 
на  Годишния доклад за 
наблюдение и изпълнението 
на Общинския план за раз-
витие на община Стралджа 
2014-2020 г. за 2015г. бе 
съпътствано с  извода за съз-
дадена добра организация 
по прилагане и изпълнение 
на ОПР от гледна точка 
на съпоставимост между 
планирани и реализирани 
проекти, вътрешен монито-
ринг и контрол. Общинска 

администрация се възполз-
ва  от възможностите за 
кандидатстване с проекти, 
привличане и усвояване на 
средства от европейските 
фондове и програми на бъл-
гарските министерства, има 
натрупат опит и админи-
стративен капацитет, работи  
активно по разработения 
добър механизъм за избор 
на приоритетни за терито-
рията проекти и дейности 
в унисон с изпълнение на 
цялостната  Стратегия за 
развитие на общината. 

Опазване и съхранение 
на природните ресурси 
за достигане  качество на 
околната среда, недопус-
кащо рискове за човешкото 
здраве  е главната страте-
гическа цел на    приетите  
Отчет за изпълнение на 

дейностите, заложени в 
Общинската програма за 
опазване на околната сре-
да/ОПООС/  и  Общинска 
програма за управление 
на отпадъците. Седем са 
приоритетите  в ОПООС  
за изпълнение на които е 
работил  отдел ТСУЕ при 
общината. Отчетена беше 
и ролята на общественост-
та за решаване на важни 
екопроблеми  в района. С 
адмирации се приема ак-
тивността на гражданите  
в Националната кампания 
„Да изчистим България 
за един ден”. Количество-
то на събраните отпадъци 
през м.г. достига 7,95 тона. 
Изпълнявайки  програмата 
общината се стреми към 
запазване доброто състоя-
ние на околната среда и 

подобряване качеството на 
живот на населението.

В делови порядък съвет-
ниците гласуваха  и отчети-
те по изпълнение дейности-
те от Общинската програма 
за закрила на детето заедно 
с новата за 2016г. както и  
изпълнението на плана за 
социалните услуги и пла-
нираните такива за 2016 
и 2017 г. Оживление пре-
дизвика предложението за 
изменение на Наредба № 
17 за регистрация, отчет, 
правила  на движение и 
изисквания, на които да 
отговарят  ППС с животин-
ска тяга. Актуализацията  
регламентира в рамките на 
30-дневния срок за задър-
жане на каруцата при евен-
туални нарушения   соб-
ственикът  да предприеме   

законосъобразни действия 
по освобождаването й . Ако 
това не се случи  общината 
предава задържаното ППС 
на лицензиран пункт за тър-
говска дейност, а средствата 
постъпили по специалната 
сметка, ще се използват 
само за благотворителни 
цели. Единодушно беше 
утвърдена и нова Наредба 
№ 2  за придобиване право 
на собственост и на ограни-
чени вещни права, за пре-
доставяне на управление, 
под наем и за разпореждане 
с имоти и вещи – общинска 
собственост.

ОбС даде съгласието си  
община Стралджа да участ-
ва в юридическо лице с нес-
топанска цел за осъществя-
ване на обществено полезна 
дейност, регистрирано по 

Закона  за ЮЛ с нестопан-
ска цел Сдружение „МИГ 
–Стралджа 2016” с пред-
ставител в учредителното  
и общото събрание на МИГ 
и във върховния управите-
лен орган  на Сдружението  
Атанас Киров , кмет на 
Община Стралджа.

Църквите „Св.Архан-
гел Михаил”-Стралджа и 
„Св.Димитър” Зимница  
получиха подкрепа  в кан-
дидатстването им за фи-
нансиране по подмярка 7.6 
„Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, 
възстановяване и подо-
бряване на културното и 
природно наследство на 
селата”, с проекти свързани  
с реконструкция и ремонт 
на сгради с религиозно 
значение.

ЗА ЕДНА СЕДМИЦА

Íîâè  100 õèë.ëâ. ïîñòúïëåíèÿ 
â êàñàòà íà îáùèíà Ñòðàëäæà
Предприетите сериозни мерки за увеличаване прихо-

дите в община Стралджа дават добър резултат. Само в 
рамките на една работна седмица постъпленията в каса-
та достигнаха близо 100 хил.лв. като от тях 60 хил. лв.са 
от такса битови отпадъци/ТБО/. Направеният анализ 
от финансистите показва още, че  разплатените   стари 
задължения  представляват 34 % от общо постъпилите 
суми, което е гаранция, че прилаганите  работни схеми 
се възприемат от длъжниците и внасянето на средства 
ще продължи. 

За първите три месеца на новата година  постъпле-
нията само от местни данъци и такси достигнаха 484 
хил.лв. при изпълнение за същия период на миналата 
година – 316 хил.лв. Събрани са в повече 168 хил.лв. или 
с 53% повече от предходната година за същия период.

Постъпленията  от  ТБО за 2016г. бележат ръст с 
88 хил.лв. спрямо предходната година като от общо 
събраните  255 хил.лв. задължения за стари години са 
98 хил.лв., което представлява 40% от общо събраната 
сума за ТБО, при 29% за 2015г. От данък сгради в об-
щинската каса са влезли 65 хил.лв., което е с 23 хил.лв. 
повече от предходната година.  От тях 31 хил.лв. / 47%/ 
са от задължения за предходни години. Този процент за 
изминалата 2015 г. е едва 27. От данък МПС до момента  
са постъпили 74 хил.лв. , от тях 26 хил.лв. са от стари 
задължения за предходни години, което представлява 
35%. Това е с 14 хил.лв. повече от предходната година 
когато процента на събираемост по стари задължения 
е достигнал отново само 27.

Събраните суми в повече са в резултат на активизи-
ране мерките за събираемост на старите задължения, 
изготвяне на актове за установяването задълженията 
на длъжници и активна индивидуална работа с тези, 
които имат натрупан най-голям дълг към общината. 
Постигнатата договореност за разсрочено плащане на 
стари задължения се оказва добра практика. Създадена 
е организация и за постоянен финансов контрол.

ТЕЛ.0886245874 
ÏÐÎÄÀÂÀ ÈÇÃÎÄÍÎ

Ìàøèíà çà ïå÷åíå íà ÿäêè.

Äà îïàçèì ï÷åëèòå
 В изпълнение на Наредба № 15 от 2004г. за опазване 

на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините 
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и 
дезинсекционни дейности, ЗП" Кирил Андонов Киров" 
гр.Стралджа уведомява че на 20,21 и 22 април 2016г. от 
20,00ч. до 24,00ч. ще проведе третиране на рапица с пре-
парат фунгицид "Карикс" и инсектицид "Протеус" срещу 
вредител цветояд. Подлежащи на третиране са площите 
в местностите Маленово, Поляните - 322 дка, Маленово, 
Баш Бунар - 84 дка, Джинот, Каяджик- 640 дка. Карантинен 
срок - 7 дни. 

Да се вземат мерки за опазване на пчелите!

Íàä   2 500 000 ëâ. âëèçàò â 
Îáùèíà Ñòðàëäæà çà ñàíèðàíå 

Ïðîâåäåíî ïúðâî ïóáëè÷íî çàñåäàíèå ïî îòâàðÿíå íà ïîñòúïèëè îôåðòè  â 
îòêðèòà ïðîöåäóðà çà âúçëàãàíå íà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà

В Община Стралджа се проведе първо публично 
заседание по отваряне на постъпили оферти в откри-
та процедура за възлагане  на обществена поръчка с 
предмет: „ Изпълнение на инженеринг – проектиране, 
авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради 
на територията на община Стралджа по обособени 
позиции:
Обособена позиция Б1: „ Сграда с администра-

тивен адрес гр.Стралджа, ул.”Хемус” 49
Обособена позиция Б2: „Сграда с администрати-

вен адрес гр.Стралджа ул.”Хемус” 53
Обособена позиция Б3: „Сграда с администрати-

вен адрес гр.Стралджа ул.”Хемус” 55
Обособена позиция Б4: „Сграда с администрати-

вен адрес гр.Стралджа ул.”Хемус” 57
Обособена позиция Б5: „Сграда с администрати-

вен адрес гр.Стралджа ул.”Хемус” 59”
Петчленна комисия, председателствана от Стефан 

Георгиев, правоспособен юрист, нач.отдел „Страте-
гическо планиране и проекти” при община Стралджа, 
извърши отваряне на офертите и тяхното надлежно ре-

гистриране в поредността от регистъра на подаването 
им. Обект на разглеждане бяха 21 постъпили оферти.
Подборът на изпълнител се осъществява съгласно 

обявения търг като основните критерии са събрани-
те точки за техническа оценка, срок на изпълнение, 
финансови показатели и гаранция. Избраната фирма 
ще изпълнява архитектурния проект, строителните и 
монтажни работи и изолационни дейности.
В Стралджа на саниране  по Националната програ-

ма за енергийна ефективност подлежат 5 жил.блока 
като минималния финансов ресурс за изпълнение на 
дейностите, включени в поръчката, е  2 592 880 лв. без 
ДДС. Средствата ще бъдат осигурени  по Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамил-
ни жилищни сгради, а разплащането ще става чрез 
общината.
При отваряне на документите присъстваха предста-

вители на фирмите, участници в търга, представители 
на Сдруженията на собствениците на апартаменти, 
медии. Крайният срок за приключване работата на 
Комисията е  до 180 дни  от провеждане на търга. 
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Íîâî ðàçïîðåæäàíå  çà  êàðóöèòå ñ íàðóøåíèÿ

Ìåðêè  ñðåùó 
áèòîâàòà 
ïðåñòúïíîñò

По предложение на кме-
та Атанас Киров  ОбС 
–Стралджа утвърди про-
мени в действащата към 
настоящия момент Наред-
ба № 17 за регистрация, 
отчет, правила на движение 
и изисквания, на които да 
отговарят пътните превоз-
ни средства/ППС/ с живо-
тинска тяга в общината. 
По наблюдение на об-

щинското ръководство на 
този етап има проблеми 
при съхранението на  за-
държаните ППС с живо-
тинска тяга  по смисъла 
на чл.22 а от действаща-
та Наредба № 17. След 

задържането  на нереги-
стрирани ППС обикнове-
но собствениците плащат 
пренебрежимо малка част 
от глобите, налагани на 
основание чл.20, ал.1 от 
Наредбата, които са   в раз-
мер на 100 лв. Паралелно с 
това задържаните каруци 
се трупат на определеното 
със заповед на кмета място 
в двора на ППК”Начало 
93” и предизвикват нездрав 
интерес от страна на  жи-
веещите в северния край на 
града роми, собственици на 
проблемните каруци. Не са 
редки случаите  при които 
същите предприемат на-

силствени действия спрямо 
пазачите, разрушават огра-
дителни съоръжения с цел 
противозаконно връщане 
на задържаните ППС без  
заплащане на  наложените 
санкции. 
Реакцията на общин-

ското ръководство  е в 
унисон с очакванията на 
жителите на общината за 
ограничаване на битовата 
престъпност и създаване 
на процедурни действия 
по разпореждането със 
задържаните ППС. Кметът 
на общината Атанас Киров  
предложи промени в чл.22 
а от Наредба 17 за създа-

ване на нова алинея съ-
гласно която след влизане 
в сила  на НП , съгл.чл.64 
от ЗАНН, собственикът 
на задържаното по чл.22 а 
ППС с животинска тяга се 
задължава да предприеме  
законосъобразни действия 
по освобождаването му  в 
срок от 30 дни, считано от 
датата на влизане на нака-
зателното постановление  
в сила. 
Създава се и нова али-

нея 4 според която след 
изтичане на срока по ал.3, 
ако не са предприети за-
коносъобразни действия 
от страна на собственика  

на задържаното ППС, със 
своя заповед кмета на об-
щината  ще разпорежда за 
предаване на лицензиран 
пункт  за търговска дей-
ност  с отпадъци от черни 
и цветни метали на  ППС с 
животинска тяга. 
Предприетите мерки за 

промяна в Наредба № 17 
са по инициатива на об-
щинското ръководство и в 
изпълнение Програмата за 
управление на кмета Ата-
нас Киров за ограничаване 
до минимум на посегател-
ствата от ромите  на лично, 
обществено и земеделско 
имущество. Допълненията  

ще дадат възможност за 
предизвикване собствени-
ците на ППС с животинска 
тяга не само  да изпълняват 
общинските разпорежда-
ния за състояние и обезопа-
сяване  на каруците, а при 
констатирано нарушение 
и задържане на ППС да 
предприемат своевременни 
законосъобразни действия, 
вкл. заплащане на глоба. 
Община Стралджа под-

готвя лиценз за общинска 
охрана и очакванията са 
тя да заработи веднага 
след приемане от ОбС  на  
Наредба за общинската 
охрана. 

ÎÁßÂÀ
Община Стралджа НАБИРА кандидати за длъж-
ността " полски пазач". 
Необходимо е кандидатите да отговарят на 
следните изисквания:

- да са навършили 18 г.
- да са български граждани 
-да не са осъждани 
-да притежават основно образование 
-да са физически и психически здрави 
-да притежават валидно свидетелство за управление 

на МПС, кат."В".
    Необходими документи за кандидатстване:
- лична карта 
-акт за раждане
- свидетелство за съдимост 
-диплом за основно образование 
- медицинско удостоверение от личен лекар 
- валидно свидетелство за управление на МПС, кат. 

"В".

Допълнителна информация можете да получите 
в "Информационен център" при Община Стралджа 
или на тел. 04761 69-17

Êðàäöè ñå ïúíàò íà ïîëèöàè
На 14.04.2016 г., в хода на провеждана полицейска 

операция на територията на гр. Стралджа по противо-
действие на битовата престъпност, около 00.25 ч. поли-
цейски автопатрул  на РУ Стралджа, забелязва каруца 
с конски впряг.  Придвижващите се с нея криминално 
проявени лица на 41 и 42 г. отказват да се подчинят на 
полицейските разпореждания, осуетяват проверката 
и продължават хода на каруцата, при което нанасят 
материална щета на служебния автомобил. При опита 
да бъдат задържани, четиридесет и една годишния 
мъж отправя заплахи с нож и нанася удар на единия 
от полицейските служители с камшик завършващ с 
метална верига. Двамата извършители, възползвайки 
се от създалата се ситуация избягват и се укриват от 
органите на МВР.

При извършените неотложни процесуални действия 
е установено, че издирваните са извършили кражба на 
домашно животно – агне и фураж от частен дом. 

В рамките на провежданата полицейска операция е 
създадена необходимата организация и след проведени 
издирвателни мероприятия е установено местонахожде-
нието на лицата, като  същите са задържани за срок от 
24 часа на основание чл.72 ал.1 т. 1 от ЗМВР.

По случая в РУ – Стралджа е образувано ДП. Мате-
риалите по досъдебното производство са докладвани в 
Районна прокуратура Ямбол  и се изпълняват дадените 
указания от наблюдаващия производството прокурор. 

Äâå ñìåòêè çà 
òîê ïðåç ìàé
Абонатите на EVN в цяла Югоизточната България ще 

плащат по две сметки за ток през месеците май и юни, 
съобщиха от централата на дружеството в Пловдив. Ед-
нократната промяна в сроковете за плащане на електрое-
нергия се налага във връзка с либерализацията на пазара, 
обясниха от EVN България.

За част от битовите клиенти това означава еднократно 
плащане на 2 фактури през месец май, а за други - през 
юни. Всяка сметка е за реално потребена енергия за срок, 
не по-дълъг от 31 дни, а общият брой на фактурите за една 
година остава 12, уточниха от ЕВН. Просто се скъсява 
срокът между консумацията и заплащането на фактурата, 
а не какво е сега - близо месец и половина по-късно.

Дори и хората да се забавят с плащането, в този период 
наказателни лихви няма да се начисляват и токът няма да 
бъде спиран, увери шефът на отдел "Клиентски сметки" 
в EVN Петър Янков. Битовите абонати ще бъдат уведо-
мени надлежно за новите дати на фактуриране и срокове 
на плащания - всичко ще бъде отразено в касовия бон 
или фактурата, ще има съобщения и по касите на ЕVN и 
"Български пощи" ЕАД.

Çàùî ÿäåì áåçâêóñíè è ñêúïè âíîñíè õðàíè?
Едуард Стойчев

Kакви храни консумираме и 
защо като потребители имаме 
чувството, че това, което си 
купуваме, не е достатъчно 
качествено, а и всъщност не 
е толкова евтино? Защото 
отдавна изгубихме статута си 
на държава с развито живот-
новъдство, зеленчукопроиз-
водство и овощарство. Това, 
което произвеждаме, е в много 
малки количества и не стига да 
покрие нуждите на собстве-
ната ни консумация. Нашите 
производители предпочитат да 
намерят клиенти извън стра-
ната, за да реализират продук-

цията си на по- висока цена и 
да могат да оцелеят. Получава 
се парадоксът - произведените 
у нас в малки количества, но 
качествени храни заминават 
за износ, а ние консумираме 

нискокачествена, суб-
сидирана и внесена 
със занижени факту-
ри стока от различни 
държави. На всич-
кото отгоре страда и 
държавният бюджет, 
защото се плаща за-
нижен в пъти ДДС.

Нещата  стават 
още по-лоши, когато 
започнат да се из-
ползват вносни се-

мена и посадъчен материал, 
осигуряващ продукция с много 
добър външен вид и трайност. 
Ето ви класически случай на 
параграф 22 - не можем да 
предложим конкурентна цена, 
налага се да купуваме вносни 
семена и въпреки това заради 
в пъти по-ниските субсидии в 
животновъдството, зеленчу-
копроизводството и овощар-
ството родната продукция не 
е конкурентна на българския 
пазар.

Какво се случва по веригата 
на продажбите? Големите ве-
риги магазини, които са на 90% 
чужда собственост, въпреки че 
твърдят, че притежават около 
40% от пазара в страната, ре-
ално държат 80% пазарен дял 
в големите градове, в които 
е съсредоточено населението 
на страната. За да присъства 
родният производител на този 
най-голям пазар, трябва да 
може да осигурява големи ко-
личества от еднаква стока, да 
я продава на много ниска цена 
и да чака отложеното плащане. 
Точно тук се къса веригата 
между малкия производител 
с вкусната и произведена в 
малки партиди родна храна и 
нас като потребители.

Каква е тази връзка в Евро-
па? Големите тържища в част 
от ЕС приемат земеделска 

продукция от местни произ-
водители, сортират я, опаковат, 
партитизират и изследват. От-
там тя се предлага за продан 
на дистрибуторските фирми и 
на самите клиенти на тържи-
щето. Така производителите 
са освободени от дейностите 
по продажбата и се съсредо-
точават само в качественото 
производство. Това е директна 
помощ за средните производи-
тели. За малките семейни фер-
ми и градини се организират 
съботно-неделните пазари на 
точно определени и контро-
лирани от общините места в 
големите градове, където има 
пряк контакт между клиент и 
собственик и цените се опре-
деля на пазарен принцип на 
момента и не зависят от ни-
какви акции, промоции и други 
търговски трикове, предлагани 
в големите търговски вериги. 
По този и много други начини 
развитите държави успяват 
да запазят родното си произ-
водство, а субсидираната им 
продукция, която е в огромни 
количества, отива за износ и 
залива чуждите пазари, като 
смачква тамошните слаби 
местни производители.

Повече от очевидно е, че 
ни е нужна дългосрочна и 
планирана държавна политика, 
за да може след време Бълга-
рия да си върне позицията на 
традиционен производител на 
качествени плодове, зеленчу-
ци, месни и млечни продукти, 
с които до не чак толкова от-
давна бяхме известни и чийто 
забравен вкус вече можем да 
намерим само при собстве-
ното производство за лично 
ползване.

*Авторът е бивш председа-
тел на Държавната комисия по 
стоковите борси и тържищата.
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Ï Î Ê À Í À
Управителният съвет на Първа частна земеделска 

кооперация /ПЧЗК/ гр.Стралджа СВИКВА  ОБЩО  
СЪБРАНИЕ  на член-кооператорите  на 23 април 
2016г. от 9,00 ч. в Заседателната зала  на кооперацията 
гр.Стралджа при следния 

ÄÍÅÂÅÍ  ÐÅÄ:
1. Отчет на УС за производствено-финансовата дей-

ност на кооперацията за календарната 2015г.
2. Приемане на счетоводен баланс и отчет за прихо-

дите и разходите  за 2015 г.
3. Отчет на КС
4. Текущи

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
А. Стойков, Т.Велчева, Н.Димитров, 

И.Балъкчиев 

На 11 април в Стралджа 
се проведе учредително 
събрание за създаване на 
Местна инициативна група/
МИГ/, в което взеха участие 
10 неправителствени ор-
ганизации и 11 стопански 
субекта. Участник в учре-
дителното събрание беше и 
кметът на общината Атанас 
Киров.

Целта на новосъздадено-
то Сдружение е да развива 
и утвърждава европейски 
практики и подходи за де-
централизирано развитие 
на селските райони. Из-
браният председателст-
ващ събранието Николай 
Николов, председател на 
ППК”Начало 93”, пред-
стави дневния ред, според 
който  първата и основна 
точка беше учредяване на 
Сдружение с нестопанска 
цел „Местна инициативна 
група - Стралджа 2016г.”. 
Събранието единодушно 
утвърди предложения про-
ект за Устав на Сдруже-
нието. След направените 
предложения беше гласуван 

и Управителен съвет. Той се 
състои от петима членове 
– по двама представители 
на нестопанския /Тодор 
Атанасов и Дичко Дичев/ и 
на стопанския сектор / Елка 
Велчева и Николай Нико-
лов/. С решение на ОбС 
член на ръководството като 
представител на Община 
Стралджа е кметът Атанас 
Киров. За председател на 
МИГ-а беше избран Нико-
лай Николов.

Предстои подготовка 
на Стратегия  за водено от 
общностите местно разви-
тие. При одобрението на 
документа от Управлява-
щия орган, бенефициен-
тите, кандидатстващи по 
европроекти чрез МИГ-а, 
ще могат да се възползват 
от финансов ресурс в раз-
мер на 1 000 000 евро.

Основните цели на Сдру-
жение „Местна инициатив-
на група- Стралджа 2016г.” 
са свързани с подпомагане  
устойчивото развитие на об-
щината, подкрепа чрез раз-
работването и прилагането  

на интегрирана Стратегия 
за водено от общностите 
местно развитие, което ще 
доведе до повишаване на 
конкурентноспособността, 
опазване на околната среда, 
подобряване качеството 
на живот и разнообразя-
ване на икономическите 
дейности, подкрепа за раз-
витието на отраслите на 
селското стопанство и сти-
мулиране развитието на 
неземеделските икономи-
чески дейности, подкрепа 

за развитието на туризма, 
подпомагане включването 
на младите хора и жените 
в процесите на социално-
икономическото развитие, 
създаване и развиване на 
нови, по-качествени услуги 
в съответствие с нуждите 
на местното население, 
подкрепа за подобряване 
на инфраструктурата и ця-
лостния облик на селищата 
в общината, повишаване на 
заетостта и увеличаване до-
ходите на местните жители.

Ó÷ðåäèõà ìåñòíà èíèöèàòèâíà ãðóïà

Íàöèîíàëíà êàìïàíèÿ „Çà ÷èñòà îêîëíà ñðåäà 2016”

Åêî ïðîåêòè ùå èçïúëíÿâàò â êìåòñòâî 
Çèìíèöà è ÖÄÃ ”Çäðàâåö” - Ñòðàëäæà

Кметство Зимница ще работи 
по реализацията на екопроект 
от конкурса „Обичам природа-
та – участвам и аз”. В рамките 
на 10 000 лв. предстои пълно 
обновление на парка до читали-
щето. Целта е пространството да 
се почисти основно, да се засее 
тревна смеска и оформят цветни 
градинки, заедно с  полагане  на-

стилка по алеите. Приятно допълнение за младите хора ще 
бъде и изграждането на  спортен кът с 4 вида съоръжения- 
висилка, лакетна опора и др. В паркът, който зимничани 
обичат, предстои изграждане и на фонтанка, ремонт на 
пейките ще осигури приятно място за отдих , задължително 
ще бъде и поставянето на кошчета за смет и контейнери за 
разделно събиране на отпадъците. За да добие завършен 
вид и с цел опазване на обновеното eкопространство се  
предвижда   изграждане на ограда. Кметство Зимница има 
уверението на общинското ръководство за дофинансиране 
благоустрояването на района.

От кампанията за повишаване екологичната култура 
и популяризиране на съвременните образователни и 
възпитателни тенденции, свързани с опазване на окол-
ната среда, ще се възползва и  ЦДГ”Здравец” Стралджа. 
Детската градина ще  получи финансиране от 5000 лв.  
за изпълнение на проектни дейности – обособяване на 
детски кът за игра, който включва: изграждане на комби-
нирано детско съоръжение/пързалка/, детска люлка, друга 
люлка /клатушка/, занимателна игра „Лабиринт”, детска 
къщичка, тип беседка. Проектът включва и засаждане на 
30 вечнозелени храсти.

Реализацията на инициативите по Националната кам-
пания „За чиста околна среда  2016” целят постигане на 
екорезултати с обществен ефект. С участието на гражда-
ните  се постига повишаване  на екологичното самосъзна-
ние, утвърждаване уменията и желанието за опазване на 
околната среда, даване пример на младото поколение  за 
съхранение и грижа за природата.

Ñòðàëäæàíñêî ó÷àñòèå â ó÷ðåäÿâàíå 
Êîíôåäåðàöèÿ íà áúëãàðñêèòå ïèñàòåëè – Áóðãàñ

Ñòàíèñëàâ Ìàðàøêè  îáåäèíè  òàëàíòëèâè òâîðöè îò öÿëà Áúëãàðèÿ
Конфедерацията на 

българските писатели, 
Бургас е факт от 9 ап-
рил т.г. В конферентна 
зала „Компас” на хотел 
„България” над 60 поети, 
писатели, белетристи, 
краеведи, журналисти и 
литературни преводачи  
от цяла България казаха 
„да” на предложението 
за учредяване , внесено  
от инициатора Станислав 
Марашки, след което 
беше утвърден и Уставът 
на Сдружението. 
Основната цел, която 

си поставят учредите-
лите,  е организацията 
да подпомага изявата на 
литературните дейци в 
издаване на произведени-
ята им и популяризиране 
на тяхното творчество. 
Конфедерацията  ще ор-
ганизира и координира 
срещи на професионал-
ни писатели, премиера 
на книги, ще посред-
ничи за рецензиране на 

отделни произведения, 
ще организира пиар на 
културни събития, ще 
предоставя информация 
за литературни конкурси 
и европейски програми 
в областта на културата.
Учредителното събра-

ние единодушно гласува 
доверие на Станислав 
Марашки да председа-
телства Сдружението, 
като преди това мнози-
на пожелаха да изразят 
отношението си към та-
лантливия сатирик, който 
освен творческа личност 
е и с доказани качества на  
организатор, мениджър , 
инициатор на творчески 
прояви. 
За членове на Управи-

телния съвет бяха пред-
почетени хора като Хрис-
то Красин от Ардино, Ма-
нуела Симеонова от Русе, 
Иван Колев от Силистра, 
Невена Андонова от Со-
фия, Яница Станчева от 
Казанлък, Нина Алексе-

ева от гр. Томск, Русия, 
д-р Любомир Пировски 
от Стара Загора, Данаил 
Недялков от Ямбол, как-
то и  бургазлиите Татяна 
Никова, Ивелина Ангело-
ва, Велина Георгиева, д-р 
Емилия Николова, Татяна 
Никова, д-р Цонка Ива-
нова и  Венета Ташева 
от Бургас. 
Към УС ще работят 

и комисии по творческа 
етика, правни казуси, 
регистрация и съхраня-
ване на интелектуална 

собственост, връзки с об-
ществеността в България 
и в чужбина, творчески 
съвет.
Сред  учредителите 

беше и стралджанска 
група в състав Станка 
Парушева, Надя Жечева, 
Иван Бойчев, Парушка 
Узунова, Митко Войво-
дов, Парушка Узунова. За 
представител на община 
Стралджа  в Управител-
ния съвет на Конфеде-
рацията бе избрана Надя 
Жечева.      
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Ìëàäèòå ñïîðòíè 
òàëàíòè íà Ñòðàëäæà
Те са млади, талантли-

ви, борбени. Успешно се 
вписват в елитни български 
или чуждестранни отбори. 
Постигат своите успехи с 
труд, воля и амбиция. Очак-
ва ги спортно бъдеще, което 
радва както родителите, 
близките така и приятели-
те от Стралджа. За такива 
млади спортни таланти  ще 
ви разказваме в новата  ру-
брика на в.”Стралджански 
вести”.

Ðóñêà  -  íåæíàòà 
ñèëà íà òåïèõà

Руска Максимова  е на  
15 години. Родена в Ямбол 
на 17 август 2000 г. в семей-
ството на Румяна и Максим 
Максимови, от Маленово.

До пети клас момиче-
то учи в СОУ”П.Яворов” 
Стралджа. След което про-
дължава в Сливен, спорт-

но училище, специалност 
„лека атлетика”. Съдбата 
, обаче, решава този старт 
да е за кратко. След една 
година обучение  счупване 
на ръката става повод за 
принудително прекъсване 
на тренировките и пре-
поръката, че не може да 
продължава с този спорт. 
Тя, обаче, не желае да скъ-

са с активната физическа 
подготовка. Решението е 
да се насочи към спортното 
училище в Ямбол с избор 
на специалност … „борба”. 
Неин треньор е Михаил 
Ангелов Михов.

Руска  счита, че борбата 
съвсем не е само мъжки 
спорт. Много бързо напреж-
да с уменията на тепиха и 

още първата година  излиза 
срещу съперници. Първият 
си медал печели когато е 
в осми клас.  Сега в акти-
ва си има общо 7 медала 
които са от национални 
и международни състеза-
ния. Последното отличие 
е от март месец когато в 
международно състезание 
в  Ст.Загора  печели трето 
място. Само преди дни  по-
лучи  награда от училищно-
то ръководство  като една от 
12-те най-добри спортистки 
на училището.
Руска има желанието 

и амбициите да достигне 
върховете на Станка Зла-
тева. Възхищава се и на 
постиженията на Юлиана 
Янева, която много често 
я мотивира да бъде  сред 
най-добрите. Дисципли-

нирана и отговорна, Руска 
знае, че успехите се раж-
дат ако следва съветите 
на треньора. Счита, че 
вече има свой стил, не 
пренебрегва нито една от 
хватките, но все пак има 
любими които с удоволст-
вие прилага. Доволна е, 

че е избрала спорта, който 
моделира силен характер. 
Борбата й помага да бъде 
дисциплинирана и в живо-
та. Има точно определена 
цел – да достигне спортни 
успехи, които ще посвети 
на своя роден край и на 
България. 

Ôóòáîëåí ìàðàòîí
В продължение на два дни, на 29 и 30.03.2016г., в 

с. Роза, община „Тунджа“, се проведе първенство по 
футбол за ученици от две възрастови групи: V-VІІ клас 
и VІІІ-Х клас - етап от Националния спортен календар 
на МОН.

В първия ден на първенството се състезаваха фут-
болистите от V-VІІ клас и след абсолютно оспорвани 
срещи отборът на СОУ"П.К.Яворов" гр. Стралджа се 
класира на второ място.

Във втория ден от надпреварата, във възрастовата 
група VІІІ-Х клас най-добре подготвени за състезанието 
се оказаха младите футболисти на СОУ"П.К.Яворов" и 
завоюваха първо място. 

Браво!

Очаквано отборът по 
хандбал - момичета при 
ОУ"Св.Св.Кирил и Мето-
дий" Зимница се представи 
успешно на зоналните със-
тезания в Бургас. След ос-
порвани битки хандбалист-
ките с треньор неуморимия 
и всеотдаен Иван Иванов 
показаха възможностите си 
и спечелиха второто място. 
Отборът, който на Област-
ния кръг на ученическите 
игри проведен в Зимница, 
безапелационно си отвоюва 
челното място, достойно 
представи селото, учили-
щето, общината и областта 
на зоналните състезания. 
Браво момичета!

Âòîðè íà çîíàëíè ñúñòåçàíèÿ ïî õàíäáàë

Â ÎÓ ”Ñâ.Ñâ.Êèðèë è Ìåòîäèé”- Çèìíèöà

Çàíÿòèå ïî ïîæàðî-
òåõíè÷åñêà áåçîïàñíîñò  
В ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" - Зимница, се проведе 

занятие по пожаро-техническа безопасност, в което участва 
екип от РС"Пожарна безопасност и защита на население-
то" - Стралджа, воден от началника г-н Стоян Тенев. 

След „възникване” на пожар  бе създадена  организация 
за своевременно напускане на сградата през аварийния 
изход от всички учители, ученици и обслужващ персонал. 

В хода на занятието на всички беше изключително ин-
тересно да наблюдават демонстрацията за гасене на пожар, 
извършена от екипа пожарникари, в която се включиха и 
доброволци ученици. А кратката беседа от г-н Стоян Тенев 
бе много полезна, защото в нея той припомни основни 
правила за действия при възникване на пожар.

С цел популяризиране на преван-
тивната работа, която МКБППМН 
– Стралджа осъществява сред де-
цата, родителите и обществеността, 
отново се подготвиха и се изпълняват 
мероприятия по Програмата „ОТ-
КРИТИ ДНИ – 2016г.”.

Организатори, съмишленици 
и участници са МКБППМН, учи-
лищните комисии, ръководствата на 
учебните заведения, обществени въз-
питатели, педагогически съветници, 
РУ, педагози, родители. Отговорник 
за провеждане на планираните про-
яви е секретарят на МКБППМН 
Георги Петров.

На 12 април в СОУ”П.Яворов” бе 
проведена среща-разговор с учени-
ците от 9 до 11 клас на тема „Видове 
наркотици и рискове от употребата 
им”. Зам.кметът на общината и пред-
седател на МК Божидар Нихорлиев, 
задържа вниманието на учениците 
по проблема включвайки в беседата 
и множество примери от дългого-
дишната практика си като служител 
в системата на МВР. Участниците в 
срещата дебатираха какво е нужно 
да се направи, за да се намали  раз-
пространението и злоупотребата  с 
психоактивни вещества, задаваха 
въпроси за видовете  наркотици и 
начини и форми на разпростране-

ние и предпазване 
от  зависимости. В 
заключение стана 
ясно, че проведе-
ната  инициатива 
се  приема  като 
добра възможност 
учениците да на-
трупат  полезни 
знания, които да 
им помогнат при 
предпазване  от 
употреба и злоу-

потреба с наркотични вещества.
На 13 април в ОУ ”Св. Св. Кирил 

и Методи” Стралджа лекторът д-р 
Валя Банова представи пред уче-
ниците от пети – осми клас темата 
„Ранна бременност, начини и сред-
ства за предпазване”. Впечатлени 
от сериозността на обсъждания 
проблем децата изслушаха с голямо 
внимание д-р Банова, задаваха много 
въпроси, споделяха свои тревоги от 
тенденцията „Деца раждат деца”. 
Някой от тях припомниха с огорчение 
за ромската традиция родителите 
сами да подтикват децата към ранна 
женитба, което носи огромни рискове 
за физическото и психическо раз-
витие на младия организъм. Точно 
това стана повод МК  заедно с ръко-
водството на училището да планира 
последваща среща с родителите на 
същата тема. 

На 14 април д-р Банова  пред-
стави  пред седми и осми клас на 
СОУ”П.Яворов” лекцията „Ранен 
полов живот и предпазване от бре-
менност”. Изборът на темата се оказа 
актуален и точен. Учениците  проя-
виха сериозна активност. Задаваха 
въпроси, които сериозно ги вълнуват, 
но не споделят в семейството- на кол-
ко години да започнат полов живот, 

оказват ли влияние абортите върху 
здравето на жената, гарантират ли 
предпазните средства 100-процен-
тово предпазване от забременяване, 
кои са болестите предавани по полов 
път и как да се предпазим от тях и др. 
Спокойните и изчерпателни отговори 
на д-р Банова задоволиха любопит-
ството, но  учениците не скриха, че 
имат нужда от още подобни срещи. 

До края на м.април  мероприяти-
ята  по инициативата продължават  
в ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” 
Зимница и ОУ ”Хр. Ботев” Войника. 
През годината съгласно плана на 
МКБППМН  срещите ще се разно-
образяват с нови лекции по теми за 
безопасно движение, противообщест-
вени прояви, спазване на Наредба 
№1 за обществения ред в общината, 
агресията в училище, престъпност и 
наказание и др.

Ïîëåçíè ñðåùè ñ ó÷åíèöè è ðîäèòåëè
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Þáèëåè â êëóáà
Всеки път когато  клуб „Дълголетие”, Стралджа отбелязва 

рождени дни в залата има особена атмосфера. Дали заради вълне-
нието на виновниците за тържеството, дали заради  колективното 
връщане към спомените от младостта, възрастните хора видимо 
забравят за побелелите коси, за болежките и  проблемите. Всичко 
се подчинява на една трогателна празничност, която обединява 
и подмладява. На 13 април клуб „Дълголетие”  оказа нужното 
внимание на  60-годишната Петранка Василева и 80-годишния 
Койчо Тончев. Заедно с тях празнуваха и рождениците  Руска 
Петкова, Величка Узунова, Величка Желева, Златка Йовчева, 
Стоянка Костадинова, Радка Стоянова, Ганка Данева , Иванка 
Рандева. Трогателни бяха поздравителните слова на Николинка 
Стойчева. От името на ръководството на клуба  бяха прочетени 
поздравителни адреси. По-нататък на тържеството, в което има-
ше над 70 участници,  доминираха наздравиците, пожеланията, 
песните и танците. Така както го умеят само стралджанци.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

×èòàòåëèòå íè ïèøàò

Âñå îùå èìà 
ñúðöàòè áúëãàðè!
Минават векове, години,
Хилядолетия дори,
Изчезват царства и народи,
Но българският корен – не!
Истинска сърцата българка – такава е нашата пред-

седателка на пенсионерския клуб „Изгрев” с.Джинот 
Николинка Филипова Вълкова. Трудолюбива, пъргава, 
всеотдайна, отличен организатор, тя успя да вдигне 
престижа на пенсионерския клуб до завидно ниво в 
община Стралджа. 

Сама пише сценарии за местните празници, влиза в 
различни роли, купува и подарява цветя и подаръци на 
гости и членове на клуба. Тя шие сценични костюми, 
осигурява народни носии за самодейците, посещава 
болни, помага на нуждаещи се…

Николинка е отличен артист. Заедно със съпруга си 
Георги  Вълков  влизат в ролята на стопани при посре-
щане на кукерите и по време на ритуала „Заораване и 
засяване”. Посрещат маскираните с бъклица и богата 
погача, повеждат хорото на мегдана. Много често ще я 
видите  да обикаля с колелото по домовете на възраст-
ните хора  в подготовка на следващото събитие. Погле-
днете само къщата й! Палат! Градината й – цветен оазис!

Малка женица , а пълна с енергия и обич. Богата на 
идеи, издирва и пресъздава стари обичаи, прославяйки 
славната ни история. Истински патриот!

Браво, Ники! Бъди здрава и щастлива!
ЗЛАТКА ФИЛИПОВА, с. Джинот

Çà âåëèêèÿ ìåñåö àïðèë

Çàâåòúò íà ïðåäöèòå 
áåçñìúðòåí ùå ïðåáúäå!
Заплющи ти, бунтовнико вятър,
Зашумете и вие, гори,
За априлския бунт разкажете
И за славния месец април!

Месец април 1876г., 20 априлий! Нима има чес-
тен българин, знаещ историята на своя героичен 
народ, който ще пропусне, ще забрави тази паметна 
дата. Денят на Априлското въстание, денят на Ве-
ликото Народно събрание в Оборище, денят, който 
внесе коренен поврат в съдбата на нашия изстрадал 
народ, денят на великите апостоли – революцио-
нери – Бенковски, Волов, П.Хитов, З.Стоянов и 
плеяда други безсмъртници, останали завинаги 
в народната памет, имена на герои, за които сме 
съхранили скъп спомен.
Тази година България отбелязва славна годишни-

на – 140 г. от Априлското въстание. Паметен ден, в 
който се прекланяме пред героите  от Копривщица 
и Панагюрище, от Перущица и Батак.
За мене този ден е още по-вълнуващ защото е 

свързан с една от първите ми учителски години в 
Стралджа. Беше преди 40 г. Време, когато България 
отбелязваше 100 г. от това събитие. В общоград-
ското честване се включи и нашето училище. С 
такъв ентусиазъм, патриотично въодушевление и 
желание  участваха всички класове. Сякаш всеки 
искаше да изрази своята съпричастност и готовност 
да подкрепи святото дело. С моя клас избрахме да 
възпроизведем въстанието в Панагюрище / според 
„Записките” на З.Стоянов/. Подготовката трая дъл-
го време, атмосферата на въстанието трябваше да 
стигне до сърцето  на всеки ученик, да почувстват 
идеала, в името на който са загинали борците. Не 
мога да забравя патосът с който ученикът пресъзда-
ваше  моменти от речта на Бенковски: „ Многостра-
дални братя! Земята, която ние тъпчем, е напоена 
с невинна българска кръв, пролята от нашите 500 
год. душмани!...”. „Всичките представители падна-
ха на колене  и очите им се премрежиха от сълзи”, 
допълва Захари Стоянов. А какво още трябва да 
прибавим? Може би безчинства, страдания, клане-
та, издевателство, еничари, синджири с роби…за 
да спрем да спорим и доказваме, че не сме живели 
в робство или владичество, а както отново модерно 
го назоваваме – съжителство. Не! Нещата трябва да 
се назовават с истинските имена!
Провеждането на училищната възстановка беше 

впечатляващо събитие за целия град. Знамена 
предшестваха колоната водена от Райна княгиня. 
От училище до стадиона звучаха революционни 
песни.  Текстовете се знаеха наизуст от всички уче-
ници, хората ги приветстваха по улиците, радваха 
се на въстаническите им униформи. И сигурно до 
днес мнозина си спомнят за събитието. Особено 
вълнуващ беше  момента с кървавото писмо, което 
пристигна  на кон чрез ученика Вълко Железчев в 
ролята на апостол. И сега си спомням  какво въл-
нение предизвика сцената сред ученици и присъст-
ващи. Бурни аплодисменти  посрещнаха  появата 
на хвърковатия кон и смелото момче, което донесе  
очакваната вест за въстанието.

… Мили спомени от моя дълъг професионален 
път, които предизвикват увереност, че сме оставили 
частица от себе си. Тогава много добре осъзна-
вахме, че огън в детското сърце не може да пали 
този, който сам в сърцето си огън не носи.  А дати 
и годишнини като април 1876, 3 март, 19 февруари, 
изпълнени със слава и героизъм и днес блестят със 
своята значимост и величие.     Заветът на предците 
безсмъртен ще пребъде!

Тянка ТАШКОВА

Фашизмът няма място в нашия живот! Всички форми на 
фашизъм са опасни и Български антифашистки съюз/БАС/ 
приема като своя мисия да обяснява, да доказва, да се бори 
и отстоява правото на всеки гражданин да живее в мир. 
Членовете на БАС в Стралджа, които съзнателно избраха 
да се съберат на 11 април –  Ден на политзатворниците, 
концлагеристите и пострадалите от фашизма,  повториха 
своите идеи и цели на отчетно-изборното събрание – ясно и 
категорично, без заобикалки и компромиси. В залата  сред 
антифашистите на достолепна възраст редом бяха и млади 
членове, които , вливайки се в редовете на организацията, 
дадоха пример за приемственост и желание за работа. Гост 
на събранието беше Юрко Стоянов, зам.председател на 
Областен съвет на БАС – Ямбол. За последните няколко 
месеца добрата организационна дейност даде плодове, 
антифашистите подмладиха и обновиха редиците си, 
получиха криле за нови идеи и прояви. Това подчерта в 
своя доклад и председателя Георги Александров, който не 
пропусна да благодари  на новото младо попълнение. „За 
нас мирът означава всичко – спокойствие в държавата,  в 
дома, в семейството, в целия свят! Мирът означава сигур-
ност и възможности  за развитие, за прогрес.” , категоричен 
бе г-н Александров, който представи едногодишния отчет 
заедно с новия план за работа на организацията през 2016г. 

След приемане на документите присъстващите еди-
нодушно гласуваха като  председател на БАС-Стралджа 
да продължи да работи  Георги Александров. В новото 
ръководство влязоха 7 души. Ревизионната комисия ще 
се оглавява от Стефан Боянов.

С поклон към падналите за свободата на България 
стралджанци антифашистите оставиха венци и цветя пред 
паметниците в парк „Младост”, на паметната плоча на 
Слав Железчев, на паметника на починалите в селището 
руски бойци. 

Ïîäìëàäÿâàíå â ðåäèöèòå 
íà àíòèôàøèñòèòå

Ïîêëîí ïðåä âàñ, çäðàâíè ðàáîòíèöè!
На 7 април кметът на общината Атанас Киров се срещна  с 

медицинските работници от Стралджа и общината, за да ги поз-
драви с Международния ден на здравето. Г-н Киров сърдечно 
приветства всички лекари, фелдшери, медицински сестри, стома-
толози, фармацевти, лаборанти, санитари които въпреки трудните 
условия продължават да работят всеотдайно за опазване здравето 
на жителите на общината. "Покланям ви се!", добави г-н Киров с 
уверението, че ще подкрепя и подпомага здравеопазването в общи-
ната добавяйки призива: "Работете все така упорито и всеотдайно!
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От  известно  време 
вестник „Стралджански 
вести“ във всеки брой ни 
напомня за своята 60-го-
дишнина. Познавайки 
работата му от десетките 
години назад се замислих 
колко много неща отра-
зява малкият вестник на 
една община от нейния 
живот. 
Воден още веднъж от 

желанието да спазя една 
от традициите на вест-
ника, която е да не забра-
вяме нашето героично 
минало, представям този 
материал на страниците 
му  на вниманието на не-
говите читатели. Защото 
в двете Балкански войни 
и Първата световна война 
България дава 14 000 уби-
ти в сражение, 19 000 по-

Îùå åäíà ðåëèêâà îò ãåðîè÷íàòà 
èñòîðèÿ íà ñòðàëäæàíöè

чинали от болести, 50 000 
ранени и 3000 безследно 
изчезнали. След войните 
стотици хиляди воен-
но пострадали изпадат 
в изключително тежко 

състояние. За тях първо 
е създаден Инвалидният 
дом в София. Основател 
на дружеството на во-
енноинвалидите е Въл-
чо Иванов Карамфилов 
през есента на 1913 г.  В 
дейността на дружество-
то най-активна дейност 
развива Дружеството в 
Сливенска област, където 
започва и отпечатването 
на вестник „Правда“. В 
тази дейност активно се 
включват стралджанци 
под ръководството на 
Съби Добрев. Те поръч-
ват знаме на дружеството 
по образец, утвърден от 
националното ръковод-
ство. На знамето се виж-
дат изписани годините 
1912-13, 1885 и 1914-18 г. 
На другата страна върху 

трибагреника има кръст 
за храброст с дъбов ве-
нец и надпис „Всичко за 
България“.
Интересна е и самата 

снимка. На нея са за-

снети петима воини от 
Балканските войни . Със 
сигурност знаем, че край-
ният вдясно, който държи 

цвете в ръката си е Съби 
Добрев от Стралджа. Той 
също умира от раните си 
години след войните, но 

през това 
в р е м е 
оглавява 
д р у ж е -
с т в о т о . 
Носейки 
знамето 
неговите 
членове 
че с тват 
г о д и ш -
нини  от 
в о й н и -
те и бе-
л ежи т и 
дати  от 
истори -
я т а  н а 
Б ъ л г а -
рия.  Тези 

герои останали живи 
в момента на бойните 
действия, умират посте-

пенно от раните си-първо 
във военните лазарети и 
болници, други постепен-
но след години. За тези 
герои няма паметници, не 
ги и знаем, защото не са 
вписани във военно-по-
левите дневници на офи-
церите, не съществуват 
и във военните архиви. 
За тях напомня само заб-
равеното знаме, с което 
искам да напомня на съ-
временните стралджан-
ци, че то трябва наново 
да се развее в памет на 
героите. Затова искам да 
използвам и годишнината 
на вестника като обна-
родвам снимката на чле-
новете на дружеството и 
знамето. Такива знамена 
имат и всички други по-
големи селища и градове. 
Те са изработвани по 
образец в софийско ху-
дожествено ателие. При 
тях са запазени образците 
за изработката им и до-
сега. Да се надяваме, че 
на многото патриотични 
чествания един ден ще 
видим и знамето на тези, 
които загинаха от раните 
си след години за родина-
та си. Героите на Страл-
джа заслужават това. 
Да пожелаем на нашия 

вестник дълголетие, пра-
вдиво вписване, живот и 
здраве на тези, които са 
били негови редактори. 
Да продължи да бъде 
знаме на нашия град и 
община.

 /Т. А/ 
Г. Стоянов 
– историк

Â  ÎÓ»Ñâ.Ñâ.Êèðèë  è  Ìåòîäèé» -  Çèìíèöà

 Ïðàçíèê íà áóêâèòå
На 1  април в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Зимница 

първокласниците заявиха, че вече са грамотни. Гости на 
техния мил «Празник на буквите» бяха  родители , насто-
ящи  и  бивши  учители  от  училището .

Всичките  17  първокласници  се появиха с  корони  с  
букви  от  българската  азбука.

Празникът  беше  дълго и  старателно  подготвян, въл-
нуващ  и  очакван   с  нетърпение .

С  вълнение и трепет   малките  ученици  доказаха колко 
са старателни и ученолюбиви. Рецитираха стихове, пяха 
песни, танцуваха,  представиха драматизация на приказ-
ката «Мързеливата  снаха». Заслуга за тяхното отлично 
представяне, за факта, че вече са грамотни ученици, имат 
техният класен  ръководител –  Събина  Тончева, начален  
учител  с  дългогодишен  опит, както и възпитателката на 
ПИГ I-II клас    Снежана  Димитрова.

Програмата  на  децата  завърши  с  песен  за  България 
подета  от  всички  участници  и  гости  на  тържеството. 
Фотообективите  уловиха  сълзи  на  гордост и  вълнение  
в  очите  на  учителите  и  на  родителите.

Директорът  на училището г-жа Галина Александрова 
връчи на  първокласниците  Грамота  «Аз  мога вече   да  
чета  и  да  пиша» и книжка с български  стихотворения 
с  посланието   да  вярват  на  буквите и  да  ги  обичат.

Гости на тържеството осигуриха още подаръци за 
децата.

Първокласниците   ще запомнят този вълнуващ и не-
забравим ден.  
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Âúëíóâàùà ñðåùà
Вълнуваща и незабравима ще остане срещата на мал-

ките първокласници от СОУ"П.К.Яворов"  Стралджа 
с ямболската поетеса Генка Богданова. Увлекателно и 
заинтригуващо г-жа Богданова разказа на любопитните 
първолаци за своите прекрасни книжки. Малките лю-
бопитстваха как е започнала да пише, на кого отначало 
е посвещавала своите творби. Споделяйки спомените 
си поетесата грабна вниманието на децата. Интересно 
прозвуча признанието  как постепенно, в процеса на 
писането и издаването на книжките,  заобичала искрено 
и сърдечно всички деца. Учениците  изненадаха при-
ятно своята гостенка с драматизация на  приказката за 
Мравунка и Мравунчо, четоха откъси от най- новата 
й книга, отгатваха гатанки. Срещата бе изпълнена с 
много положителни емоции и на раздяла с авторката 
първокласниците си пожелаха още такива срещи.

ÑÏÅÊÒÚÐ

Çà ßâîðîâ – ñ ïðåêëîíåíèå è îáè÷Çà ßâîðîâ – ñ ïðåêëîíåíèå è îáè÷

От 11 до 21 април в СОУ 
"П. Яворов" Стралджа ще 
се проведат традиционните 

Яворови дни. С посвещение 
на патрона ученици и учи-
тели организират различни 

прояви- часове свързани 
с творчеството на поета, 
състезания, конкурси, вик-
торини и др. 

Под мотото "Аз не живея, 
аз горя" днес учениците от 
7 а клас стартираха дните 
посветени на патрона. През 
седмицата първокласници-
те ще покажат уменията 
си да четат в часът "Аз 
обичам да чета", учениците 
от втори клас са участни-
ци в състезанието "Бързи, 
смели, сръчни". С рисун-
ки на асфалт ще покажат 
творчество и въображение 
малки художници. Състе-
занието "Какво, къде, кога" 
амбицира третокласниците 
да покажат какво са научи-

ли. Викторина за Яворов 
подготвят ученици от на-
чален курс. За стресът в 
училище ще разговарят по-
големите от осми до десети 
клас. "Шампионска лига" си 
организират четвъртоклас-
ниците. В рамките на де-
сетдневката са и празникът 
"Обичай ни и ни го казвай" 
с осми клас, "Приказен 
свят" с втори клас и "На гос-
ти с чаша чай" с шести клас. 
На 20 април училището се 
подготвя тържествено да 
отбележи 140-годишнината 
от избухване на Априлското 
въстание. Яворовите дни 
ще приключат с тради-
ционния Ден на ученическо 
самоуправление.

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.

Росен и Георги Станиславови, 3 г., 
Маленово

Стоян Росенов Ива-
нов, 12 г., Маленово

Кирил Николаев До-
брев, 2,9 г. Маленово

Десислава Йорданова Милкова, 6 г., 
Маленово, сн. ляво

Анелия Росенова Иванова, 10 г. 
Маленово Божана Димитрова, 8 г. Маленово

Пламен Добромиров Пенков, 12 г. 
Маленово

Марта Тодорова Желязкова, 11 г. 
Маленово


