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50 ГОДИНИ ГРАД 
СТРАЛДЖА 

У В А Ж А Е М И 
СЪГРАЖДАНИ,
Паметен остава 
в историята на 
н а ш и я  г р а д 
Стралджа денят 
27 август 1969г. 
Тогава с Указ на 
Президиума на 
Народното съб-
рание  селото от 
г р а д с к и  т и п 
С т р а л д ж а  е 
обявено за град. 
Голяма и обяс-
нима е радостта 
на стралджанци. 
До този момент  кметски екип, 
стопански ръководители, земеделски 
производители, културни дейци и 
обикновени граждани са дали своя 
принос  за  преобразяването  на 
някогашното село, за да придобие то 
желания градски вид. Заедно с това 
постепенно  се  променя  манталитета, 
бита,  културата, начина на живот и 
общуване.
От далечната 1969г. изминаха 50 
години. Половин век през който се 
случиха твърде много събития. И 
Стралджа наистина защити достойно  
градския стил.
Снимките в броя доказват това. 
Времето е отминало, но фотосите 
говорят.  И доказват любовта към 
Стралджа!
К а т о  к м ет  н а  о б щ и н а т а ,  к а т о 
стралджанец, искам сърдечно да 
благодаря на всички, които през 
годините  са  дали  своя  дан  за 
промяната на родното селище: към 
управленските кадри, към ръководи-
телите на промишлени и селскостопан-
ски обекти, към заетите в  строител-
ството, търговията, транспорта, към 
всички от образователната система, 
културата, спорта, здравеопазване, 
туризъм, съобщения, към служителите 
на МВР…Дано не пропускам нито една 
от сферите на живот и дейност в града! 
На всички дълбок поклон за всеотдай-
ността, за градивния труд и примерите 
за любов към родното място!  
Приятно ми е да призная, че  съм  един 
от  първите  граждани  на  град 
Стралджа. Роден съм през ноември 
1969г. Винаги съм се гордял с това.  И 
макар че животът ми можеше да 
протече далеч от тук , нещо винаги ме е 
теглило към родния град. Сега съм 
кмет, с което изключително се гордея и 
знам, че облика на Стралджа не е 
същия както преди 50 години, но с 
работата си всеки ден се старая да 
върнем онези дни когато всички бяха 
щастливи и усмихнати.
Нека ни е честит 50-годишния юбилей 
на град Стралджа!

Атанас Киров, 
кмет на Община 
Стралджа

Първа страница на в."Страджанска 
трибуна” от август 1969г.

Mанифестация на стралджанци

Kомбайни в житните 
полета на Стралджа

В тъкачницата 1975г.

Челна колона на ССТ"П.Кабаков"

4-ригласен хор на Руси Сапунаров

Откриване на новото 
30-класно училище - 1985г.

По гроздобер

В двора на църквата 
“Св.Архангел Михаил”

Първата копка на училището
Указът за обявяване на Стралджа за град 

Откриване на пощата в 
Стралджа 1983г.

Бране на памук
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Колоната на манифестиращите

Начело са първенците

Чуждестранна делегация в Стралджа

Със знамето на първенците 

Търговският дом

Услуги в битовия комбинат

Колективът на тъкачницата 1975г.

Здравни работници 1980г.

НУ "П.Хилендарски"

ТД "Кале" на поход

Шивачки и кроячки  ТПК"Емил" 

Сградата на ТКЗС

На "Мараша"

Певческа група
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С маршова стъпка край трибуната

Керамичният завод 1984г. Футболен отбор от 80-те години

Баскетболен отбор при ЕСПУ "В.Коларов" 1978г.

Колективът на кравефермата 1980г.

Берачи на ягоди

Сградата на ЕСПУ"В.Коларов"

Административната сграда на кравефермата

Сградата на болницата

Входът на ССТ "П.Кабаков"

АТЦ на пощата

С керемидите на Стралджа

Колективът на Винпром
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Уважаеми читатели,

Вие държите в ръцете си един уникален брой на в.“Стралджански 
вести“. Той е прототип на издадения през 1969г. празничен брой на 
тогавашната многотиражка „Стралджанска трибуна“ веднага след 
обявяването на Стралджа за град. Днес ние връщаме времето 
назад, правим  една фото - разходка с поклон към всички дали 
своя принос за развитието на селището, за успехите. Защото 
Стралджа не само е нашето родно място, селището  е нашата 

любов, мястото, което съхраняваме в сърцето си където и да се 
намираме, пазим го като скъпа реликва.
Отбелязването на 50 – годишнината от обявяване на Стралджа за 
град е достоен повод, за да се почувстваме горди и щастливи, да 
съберем семейството пред старите албуми, да прехвърлим 
скъпите спомени, да разкажем за отминали събития на децата и 
внуците си. И да продължим напред с добри дела, в името на 
следващите поколения.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СТРАЛДЖАНЦИ!

Танцьорките на "Въжички"

Кукери на стадиона 1970г.

В библиотеката

Учителски колектив при ЕСПУ В един от кабинетите на 30-класното училище Сградата на читалището

Спомен от ДГ "М.Рубенова" 1978г.

Преглед на художествената самодейност

Кукери представят обичая


