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Съгласно заповед на началника 
на РУО – Ямбол,  новият директор 
на ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ 
Стралджа е Недка Парушева. 
Кандидатите за поста бяха двама. 
Отпадналият е Виолета Андонова, 
бивш зам.-директор в същото учи-
лище. 

Потребители на услугата 
Домашен социален 
патронаж в Стралджа 

бяха приятно изненадани от зам.-
кмета Гроздан Иванов, който лич-
но ги посети, за да разбере доколко 
са доволни от предоставяната 

услуга.  От проведения разговор 
стана ясно, че хората са доволни 

от грижите,  които включват не 
само доставка на топла храна, но 

и всекидневно измерване на кръв-
ното налягане от медицинско лице. 

Зам.-кметът зарадва  възрастните 
хора с цитрусови плодове-дар от 
кмета на общината Атанас Киров 
и търпеливо изслуша всички 
потребители, като се ангажира 
с  обогатяване и подобряване на 
социалната услуга.

Без прошка срещу нарушителите 
на закона

/МОЯТА ПОЛИТИКА Е ГРИЖАТА ЗА ОБЩИНАТА/

ДОБРИ ДУМИ И ДАР

ПРОДЪЛЖАВА НА СТРАНИЦА 2

ПРОДЪЛЖАВА НА СТРАНИЦА 2 ОЩЕ ПО ТЕМАТА – НА СТР. 4 

ПРЕДКОЛЕДНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДСП - СТРАЛДЖА

В СТРАЛДЖА

АТАНАС КИРОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА: В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

СЪВЕТНИЦИТЕ ОТ 
БСП СТРАЛДЖА НЕ 

ПОДКРЕПИХА РЕМОНТИ 
В СЕЛАТА НА ОБЩИНАТА

СЪВМЕСТНИ АКЦИИ НА 
ЖАНДАРМЕРИЯ, ПОЛИЦИЯ 

И ОБЩИНСКА ОХРАНА

ОБЯСНЕНИЕ, КОЕТО ДЪЛЖА 
НА СТРАЛДЖАНЦИ

Дълго време имах колебания за 
това обръщение към жителите на 
гр.Стралджа. Явно сега е времето 
да го направя, за да стане ясно на 
всички.  Темата е „ОУ“Св.Св.Кирил 
и Методий“ Стралджа.

И така, когато спечелих изборите за 
кмет на общината, поех и товара на 
обещанието да се опитам да вкарам 
ромската общност в правилния път. 
След дълго размишление осъзнах, че 
трябва да започна , както се казва, от 
нулата и единственият правилен път 
за решаване на всички проблеми с това 
население е образованието. За никого 

не е тайна в какво състояние бе  ОУ 
„Св.Св.Кирил и Методий“ – Стралджа 
в дните, когато поех управлението на 
общината. Постигането на моята цел 
беше в известна степен провокирано и 
от поведението на „двете“ директорки 
и твърденията им, че съм искал „да 
разруша едно добре работещо учи-
лище“.  Нещо повече, г-жа Виолета 
Андонова пусна този сигнал  до всич-
ки възможни институции в държавата 
в допълнение с твърдението, че съм 
действал политически спрямо нея, 
защото носи фамилията „Андонова“! 
Налагат се, обаче, въпроси към нея:

Седем човека от групата на БСП в Общински съвет-Стралджа не подкре-
пиха предложената от кмета Атанас Киров актуализация на Бюджет 2018, 
внесена на последната сесия. 
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НОВ ДИРЕКТОР НА 
ОУ“СВ.СВ.КИРИЛ 

И МЕТОДИЙ“



  28.11-7.12. 2018г.      РЕПОРТЕР        2

В актуализацията, като про-
дължаване на ремонтните дей-
ности бяха вписани  ремонт на 
водопровода в село Иречеково, 
изравнителен пласт на на 

ул.Цар Борис в Зимница, ремонт 
на площадното пространство в 
село Джинот, проектиране на 
отводнителен канал за село 
Воденичане и довършителни 
ремонтни дейности на покрива 
на читалището в село Каменец. 

Въпреки опита за бламиране 
на актуализацията на бюджета, 
докладната гарантираща разви-
тие и по-добър живот в няколко 
села в община Стралджа все пак 
се прие с гласовете на общин-
ските съветници на Коалиция 

„Промяна”, ПП ГЕРБ и Радина 
Парушева от БСП. Във въз-
никналите дебати по спорната 
точка от дневния ред, кметът на 
общината Атанас Киров изрази 
своето учудване и нескрита 
болка, че част от съветниците 
не удържаха на мъжката дума, 
която дадоха, че ще подкрепят 

всяко градивно предложение, 
което е от полза за населените 
места в общината.

Кметът детайлно запозна съ-
ветниците с основния проблем в 
Иречеково – голямата водозагу-
ба по ВИК трасето, което е силно 
компрометирано. Не по-малък 
проблем за жителите на Зимница 
бе минаването  по основната 
пътна артерия на селото – ул.Цар 
Борис, улица известна като „ста-
рото шосе за Ямбол”. Болка за 
жителите на село Джинот бе 
лошото състояние на площада в 
селото, водениченци още живеят 
от страха при спомена за навод-
нението в селото преди няколко 
години, а жителите на Каменец 
при всеки дъжд се страхуваха за 
читалищната си сграда заради 
лошото състояние на покрива. 
Затова буди силно учудване ре-
шението на представителите на 
по-голямата част от групата на 
БСП в местния парламент да се 
въздържат. Въпросите защо не 
пожелаха да се подкрепят  така 
нужните ремонтни дейности 
оставяме на всеки един жител 
на община Стралджа да зададе 
на представителите на БСП.

"На снимките: Общинските 
съветници от БСП, които не 
подкрепиха ремонтите в част 
от населените места в община 
Стралджа.

В Общинския съвет
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- Къде е политиката в това, че циганите-ученици в училището  
не знаят да четат и пишат, но имаха повече от добри оценки по 
български език и математика

- Къде е политиката в това, че по време  на управлението на двете 
директорки над 50%  от завършващите основно образование в учи-
лището са неграмотни. Ако въпросните госпожи не са съгласни с 
моето твърдение съм готов на публичен тест в подкрепа на думите ми!

- Къде е политиката от моя страна, в това че няколко пъти в учи-
лището са извършвани ремонти за хиляди левове от фирмата на 
съпругата на Митко Андонов, по време на управлението на Андонов.

- Къде е политиката в това, че при проверките на РУО в училището 
е констатирано присъствие  от…28 ученика при общ брой 423!

Факт е, че заварих един обезверен и уплашен колектив за работа 
поради това, че някой управленски кадър е нямал интерес от обра-
зователна работа , а  са наблягали  повече на ремонтни дейности. /Да 
припомня ли и смущаващия факт, че като техн.ръководител на обекти  
във фирмата на г-жа Мима Андонова се е водило лице-служител 
на общината, а в същото време работодателят му Митко Андонов 

го е определил като контрольор по работата на същата строителна 
фирма! Коментарът е излишен, както се казва./

Съвсем скоро, на Празника на Стралджа,  случайно срещнах 
г-жа Дора Найденова, бившия директор на въпросното училище. 
Тя видимо се поколеба да поеме подадената от мен ръка за поздрав, 
с което явно искаше да покаже, че едва ли не е жертва от загубата 
на поста. Но вместо това би трябвало да помисли , че точно ней-
ния подпис стои по всички  документи и фактури, част от които 
ще видите в това мое изявление. Аз я моля да не го забравя и да 
не играе ролята на онеправдана, защото на всички е ясно какво се 
е случвало в ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“- Стралджа, за което 
предлагам интересни факти. За тях  съм подал сигнал в съответните 
органи и г-жа Найденова ще се наложи да дава обяснения на други 
места, не на мен:

Аз съм честен човек и искам  на всички  да е ясно:  ако всичко 
в училището беше наред, ако ромските ученици знаеха да четат 
и пишат, ако не се бях натъкнал на тези интересни фактури, аз 
нямаше да искам промени в ръководството, а и обществеността 
нямаше да ме подкрепи в това ми начинание! За пореден път ще 

кажа, че аз съм независим кмет, не слугувам на нито една полити-
ческа сила. Лайтмотивът на моето управление не е политически, 
той е един-единствен: за по-добър живот на всички в нашата 
община, като това трябва става чрез честно управление, както 
в самата община, така и във всички образователни заведения на 
територията на общината. Тук е мястото и да  заявява най-
отговорно, че всеки един ръководител , който не се ръководи от 
това да управлява честно и от това ще страда образованието на 
нашите деца и/или бюджета, ще срещне моят отпор. Някой вече 
разбраха, на други тепърва им предстои да разберат.

В тази връзка съм изключително щастлив, че ОУ”Кирил и 
Методий” гр.Стралджа вече има своя  нов директор. Недка 
Парушева успя да спечели конкурса на МОН, достойно се представи 
и на теста, където събра повече точки от другия явил се кандидат 
– г-жа Виолета Андонова,  и на събеседването, с което заслужи  
своето място. Искам да й пожелая успех и да не се подценява. Тя 
доказа, че може много повече от някой други, които се оказаха 
просто един балон напълнен с хелий, а както знаете, такъв тип 
балони отлитат нанякъде водени от вятъра и след време никой 
не си спомня за тях. 
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В кабинета на кмета

Нова придобивка в Джинот

Без прошка срещу нарушителите 
на закона

УПРАВЛЕНСКИТЕ 
РЕШЕНИЯ - С ЛЕВСКИ 
И БОТЕВ В СЪРЦЕТО 

СТОЛЕТНА ИСТОРИЯ ДАВА 
САМОЧУВСТВИЕ НА 

ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ

ПОКАНА
Управителният съвет на първа частна зе-

меделска кооперация гр. Стралджа свиква 
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕН 

КООПЕРАТОРИТЕ 
На 15.12.2018г. от 9,00ч. в Заседателната 

зала на кооперацията 
В гр.Стралджа при следния ДНЕВЕН 

РЕД:
1.Освобождаване на член на УС и КС и 

прием на нов член на УС и КС

Управителен съвет:
А.Стойков, Т.Велчева, Д.Димитров, 

И.Балъкчиев, Й.Вичев

Педагогика, социални дейности, икономика, журналистика, медицинска  и 
инженерна специалност са позициите по които през следващата година община 
Стралджа ще осигури стипендии за студенти. Решението е в изпълнение на 
Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа. 
Тази година първите стипендианти вече сключиха своите договори с общи-
ната и студентите получават месечното си възнаграждение. Базирайки се на 
необходимостта от млади и квалифицирани кадри общината  ще продължава 
да работи в тази насока с цел привличане на повече образовани специалисти 
на работа в родния край.

Колективът при Община Стралджа зарадва кмета Атанас Киров с неочак-
ван подарък за рождения ден. Той получи портрет на Христо Ботев, което 
дълбоко го развълнува. „Това е любимият ми автор! Знам не едно негово 
стихотворение наизуст!“, сподели г-н Киров с обещанието да изпълни пред 
участниците в седмичната оперативка  „Обесването на В.Левски“ като сти-
хотворение и на песен.  „В едно от писмата си, великият Ботев пише: "Аз 
съм весел и радостта ми няма граници, като си наумя, че "Моята молитва" 
се сбъдва." Моите молитви не са стихове, като на Ботев. Моите молитви са 
да сме здрави.  Общината,  Родината да се развиват в положителна насока. 
Благодаря на всички за прекрасния подарък!“, допълни още той.

 Портретът на Ботев ще краси кабинета на Атанас Киров редом с този на 
Апостола, който също е подарък от общинска администрация.

Двете произведения на изкуството са дело на талантливата стралджанска 
художничка Росица Танчева.

НЧ“Просвета 1908“ в с.Първенец 
навърши своите 110 г. Събитието стана 
повод за богато тържество и изява на 
самодейците. 

Началото е през 1908г. когато ро-
долюбиви, ентусиазирани и жадни за 
знания младежи от селото, сред които 
и първия учител от Ямбол Господин 
Георгиев, заедно с Иван Монев, 
Иван Радев, Вълко Даскалов стават 
инициатори за учредяване на нова 
народно-полезна организация с името 
читалище“Просвета“. По-нататък е 
дейността, която придобива все по-
разнообразни измерения. Изградена е 
театрална трупа, започва създаването 
на библиотека, през 1932г. е закупен 
първия радиоприемник. Най- сериоз-
ния подем читалището постига през 
50-те години на миналия век когато е 
построена  читалищната сграда. От 
тогава е и спомена за двугласен хор, 
прегледи на художествената самодей-

ност и други културни събития. Все 
повече стават отличията и наградите 
от различни участия в регионални и 
национални изяви. Както и самочувст-
вието на самодейците. Създадена е 
коледарска група, лазарска група, 
инструментална група, възстановен 
е кукерския празник, реализират се 
успешни изяви на певческата група. 
С цел съхраняване на традициите 
читалищните активисти представят 
местни обичаи. С голямо желание е 
подготвена и богата музейна сбирка.

Целият извървян 110-годишен път 
беше проследен с подходяща презен-
тация. По решение на Читалищното 
настоятелство  и по повод юбилея с 
плакети бяха удостоени кметът на 
общината Атанас Киров и експерти 
от ръководния екип, златни медали 
бяха връчени на ветерани – читалищ-
ни дейци и самодейци-активисти. В 
празничния  концерт взеха участие 

местни  и гостуващи фолклорни 
групи и индивидуални изпълнители. 
На финала ФА“Тунджа“   зарадва ро-
долюбивата публика със своя специ-
ална програма. Кметът на общината 
Атанас Киров, който беше скъп гост 
на празника,   поздрави всички при-
състващи, благодари на читалищното 
ръководство и всички участници в 
съставите, за  постиженията и успехи-
те, пожела нови предизвикателства.

И днес животът в читалището на 
с.Първенец продължава активно, 
всеотдайността на читалищните 
работници е засвидетелствана чрез 
различни инициативи, таланта на 
самодейците се проявява на фести-
вали, събори и селски празници, а 
наградите се увеличават. Така се 
съхранява памет, така се  предават 
на следващото поколение традиции 
и обичаи, така се възпитава родо-
любие.

ОБС УТВЪРДИ НОВИ 
6 СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА 

СТУДЕНТИ - СТИПЕНДИАНТИ

За богатата история на Зимница

ДАРИТЕЛИ ПОМАГАТ ЗА НОВ 
КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ 

СЪВМЕСТНИ АКЦИИ НА ЖАНДАРМЕРИЯ, 
ПОЛИЦИЯ И ОБЩИНСКА ОХРАНАБЛАГОДАРНОСТИ КЪМ ДАРИТЕЛИТЕ 

ЗА ПРАЗНИКА НА СТРАЛДЖА 

Служители на Зонално жандарме-
рийско управление – Бургас, съвместно 
с полицаи от РУ-Стралджа и звена на 
Общинска охрана провеждат периодич-
но   акции  на територията на община 
Стралджа. Основните цели  са насочени 
срещу разкриване и предотвратяване 
на битовата престъпност и спазване 
Закона за движение по пътищата.

Засилено присъствие на унифор-
мени представители на реда имаше в 
циганското гето в  Стралджа както през 
ноември така и  през декември, което 
доведе до залавянето и конфискуване-
то на каруци с незаконно придобити 
дърва, сечени основно от общинския 
горски фонд. Само при последната 

акция са конфискувани седем каруци 
с крадени дърва, които в последствие 
се раздават на самотни възрастни хора 
с ниски пенсии.

Според заместник-кмета на община 
Стралджа Гроздан Иванов, акциите 
ще продължават , като целта е този 
вид съвместни действия да противо-
действат на нарушителите на закона 
и реда. Освен глобите, които  са ми-
нимум по 3000 лева, всички заловени 
нарушители се  проверяват за адресни 
регистрации и за извършено незаконно 
строителство. Практика на общинско-
то ръководство е да се събаря всяко  
строителство, което е в нарушение на 
установения ред.

Читалището в Джинот има своята нова придобивка. 
Компютърен кабинет с 4 бр.компютри и включен интернет 
зарадва всички, които имат нужда от достъп до този род 
услуги на село. Радостта на джинотци е обяснима особено 
като се има предвид, че родолюбиви местни хора със свои 
лични дарения  осигуриха придобивката. Ръководството 

на читалището поднася своята сърдечна благодарност към 
Здравко Александров Гицов, доставил 4-те компютъра, мо-
нитори и бюра и към Митко Илиев Митев за осигуряването 
на интернет-връзката. „Това не е само жест към родното 
село, но и доказателство за добротворство!“, счита Юлия 
Маджарова, председател на настоятелството.

ЦКБ АД
ИНФРАСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ
СОРТ КОМЕРС ЕООД
ЕТ ПВМ МАНАВСКИ ПЕТКО 
ПЕТКОВ
ППК „НАЧАЛО 93“
ТРАНСВЕЛ ВМХаГ 
ВЕЛКО ВЕЛЕВ
ИНКОМ ПВ – ООД
КООП ПТК „СЪГЛАСИЕ“
ДЕНИС СТРОЙ
МУРРА 2002
РОСИЦА ПЕТКОВА СТОЕВА
ПЧЗК

АТАНАС КОСТОВ И СИН
ВАРОВИК КОМЕРС
ЕЛКА ВЕЛЧЕВА
ДИЧОНИ ЕООД
ЗПТ АД
СПАС СЮЛЕЙМАН ДЖАМБАЗ
СТРАЛДЖА КООП
ВИОЛА АЕ
ЕТ ДЕВИМА – 
АЛЕКСАНДЪР СТАНЧЕВ
ДАНИ 3 ЙОРДАН СТОЯНОВ
ЕТ ЙОАННА–
СТАНКА ЙОРДЖЕВА
ЕТ КРАСИМИР КУРТЕВ
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Село Лозенец отбеляза своя храмов празник  и събор на 
селото  на  връх Димитровден.Много гости уважиха стара-
нието на организаторите от кметство и читалище. Сред тях 
беше и Георги Славов, кмет на община Ямбол. Имаше песни 
и танци, люлки за малките и спорт за по-големите. След 
поздравлението на кмета Динка Караиванова изпълнителят 
на народни песни Деян Митев, танцов състав „Росна китка“ 
и самодейците от фолклорната група при клуб „Дълголетие“ 
сложиха началото на празничната програма. За първи път 
в селото бяха организирани и народни борби , а участието 
на легендата в този спорт Станка Златева и момчетата от 
нейната школа, както и състезатели като Милен Ангелов, 
кмет на с.Воденичане, заедно с колегите  от  с.Глушник и 
с.Черногор и доайена на народните борби Байо Баев съз-
дадоха специална атмосфера на празника. Изненадан от 
интереса на публиката основния спонсор публично обяви, 
че тези борби ще бъдат ежегодни за Лозенец.   С адмирации 
за добрата организация и всеобщото желание за доставяне 
на удоволствие  от народния празник към присъстващите 
се обърна  Атанас Киров, кмет на общината, който отпра-
ви поздравления и пожелания за поддържане на добрата 
традиция и обогатяването й с нови идеи.

Втора поредна екскурзия си организираха членовете на Сдружение „Диабет“ 
– Стралджа. И този път избрания маршрут  Стралджа – Медвен- Жеравна- Котел 
беше свързан с посещение на исторически места. Групата, подпомогната в 
начинанието от спонсорите д-р Дора Йовчева, Марин Куртев, Минко Танев, 
д-р Банова, Стела Атанасова и др.,  посети къщата-музей на Апостола, пан-
теона на Г.С.Раковски, паметника на Захари Стоянов и Софроний Врачански. 
С поклон пред славните деди,  с поставяне на венци и цветя, с преглед на 
историята и героичните дела на българите.

С благодарност към дарителите Сдружение „Диабет“ прибавя  община 
Стралджа , която осигури за членовете на Сдружението  500 ленти и 10бр. 
глюкомери. По повод Деня за борба с диабета Сдружението получи дарение 
и от Росица Стоева, общински съветник от ГЕРБ. 

В изпълнение на годишната си културна програма Сдружение „диабет“ 
организира декемврийска среща  с Георги Жеков, автор на седем книги за 
здравословен живот.

В златните есенни дни бли-
зо 30 възрастни мъже и 
жени участваха в излет до 

х.“Люляк“. Подвластни на слънчевия 
приятен ден представителите на клуб 
„Дълголетие“ истински се забавля-
ваха с участие в спортни игри като 
теглене на въже, народна топка , а 
най-смелите дори опитаха скачане на 
въже. Стралджански песни огласиха 
Балкана. Сирма Тодорова , Йордан 
Данев, Веско Стоянов се надпяваха. 
И хоро се изви на поляната край бар-
бекюто, където майстори на скарата 
доказаха какво могат.

„Излизането ни сред природата е 
един от начините за сплотяване на 
колектива.“, споделя Донка Атанасова, 
председател на клуба, която добавя 
благодарности към ръководството на 
общината за осигурения превоз.

Наказателно постановление № 18-0814-000179/ 16.08.2018г.на Йордан 
К.Йорданов, нач. РУП към ОДМВР Ямбол, РУ Стралджа против Мирослав 
Тодоров Попов от Стралджа за това, че на 22.06.2018г. около 19,50ч. в 
Стралджа на ул. Младост като нарушител при обстоятелства: като пътник в 
лек автомобил , управляван от В.Айвазов, не ползва обезопасителен колан, с 
което виновно е нарушил  чл.137а ал.1 от ЗДв.П. На основание чл.53 от ЗАНН 
и по чл.184 ал.4 пр.1 от ЗДв.П постановява: налагам на Мирослав Т.Попов, 
чл.184 ал.4 пр.1, ГЛОБАТА СЕ ЗАМЕНЯ С ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ

Неуморните

ПРАЗНИК С ВЕСЕЛИЕ, 
СПОРТ И ЗАБАВЛЕНИЯ

КРАТКИ ОБЯВИ
Тел. 0886 144 875 ПРОДАВА дворно място в Стралджа, ул.“Й.

Йовков“ 2

0885222006 продава едноетажна къща в Стралджа, с допъл-
нителни постройки, гараж и дворно място

0888060256 ДАВА ПОД НАЕМ ГАРСОНИЕРА в Стралджа, І 
блок, ІІ етаж, южна, тухла

ШАРЕНО ЕСЕННО ХОРО

Станка Златева, специален гост на Лозенец

ДВОЕН ПРАЗНИК В ДЖИНОТ

С богатия, цветен и пълен с 
настроение празник в Джинот , 
посветен на 60-годишнината от 
създаване на НЧ“Изгрев 1958“ и 
традиционния събор на селото, 
организатори и участници дока-
заха  своята любов към родното 
място. За пореден път джинотци  
се обърнаха към богатите традиции 
и ги представиха по-най-добрия 
начин. Музеят на открито привлече 
вниманието на малки и големи, 
предизвика разговори за миналото 
и надежди за бъдещето.

На прясно обновения площад 
тържеството започна с  празничен 
водосвет отслужен от архимандрит 
Димитрий за здраве и благоден-
ствие на  жителите на селото. 
Последва представяне историята 
на местния културен храм, където 

присъстват имена на родолюбци и  
всеотдайни самодейци, множество 
постигнати успехи. За миналото, 
настоящето и бъдещето , за ре-
алността и мечтите на джинотци 
сподели в обръщението си кмета 
на селото Георги Димитров. С 
благодарност за постигнатото 
през годините, за съхранението 
на традициите, обогатяването им 

и предаването им на младите в 
истинския вид наследен от деди-

те, към присъстващите се обърна 
Атанас Киров, кмет на общината, 
който беше гост на празника за-
едно с общинския съветник Иван 
Георгиев. Г-н Киров награди чи-
талището    и добави  пожелание 
тази всеотдайност да продължи 
и занапред , НЧ“Изгрев“  да бъде 
сред водещите в общината. По по-
вод 60-годишнината на културния 

храм  и в знак на благодарност за 
подкрепата и съдействието  г-н 

Киров бе удостоен с награда на 
читалището. Последва една бо-
гата програма в която участваха  
детска група „Весели ноти“, пев-

ческа  група „Изгрев“. Гостите от 
ТС“Ромбана“ и народния певец 
Георги Костов допълниха настро-
ението , за да стане Празникът на 
традициите поредното запомнящо 

се родолюбиво събитие в селото. 
Като завършек организаторите 
избраха да зарадват жители и гости 
с празнична заря. 

ПЪТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЯТА

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ

ТУРИЗЪМ С „ДЪЛГОЛЕТИЕ“
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БМЧК-Стралджа  и 
тази година организира 
своята  АНТИСПИН 
кампания. Поводът беше 
1 декември -Световен 
ден за борба с ХИВ/
СПИН. Доброволците 
раздаваха символич-
ните червени лентич-
ки и информационни 
брошури на учениците 
в СУ"П.К.Яворов"- 
Стралджа, на гражда-
ните, на служителите в 
различните институции.  
По традиция черве-
нокръстците запалиха 
свещи, образуващи лен-
тата, която символизира 
съпричастност към но-
сителите на вируса ХИВ 
и болните от СПИН.

Руска и Петко Атанасови и Маринка и Тодор Кондови от Стралджа  са щаст-
ливите семейства, които отбелязаха 60 г. брачен живот. Диамантената сватба 
стана повод да си припомнят началото на любовта, размяната на пръстените, 
подписите с обещание за вярност и преданост. Целият живот на тези достойни 
стралджанци е изпълнен с много труд, грижи за отглеждане и възпитание на 
деца и внуци и радост от постигнати успехи. Разбира се, имало е и трудности, 
имало е болка и проблеми, но когато двама вървят ръка за ръка и гледат в една 
посока всички препятствия са преодолими. Днес двете семейства се радват на 
спокоен живот с обичта на деца и внуци. По повод диамантената сватба ги поз-
драви и кмета на общината Атанас Киров. „Вашият щастлив  60-годишен семеен 
живот преминал  в любов, сговор и подкрепа, разбирателство и добрина, труд 
и взаимопомощ е най-добрия пример как трябва да съжителства една семейна 
двойка, за да се усещат партньорите еднакво необходими един на друг, всеотдай-
ни и влюбени.  Вървяхте по общия път смело, препятствията   Ви правеха още 
по-силни в любовта,  усетихте аромата на розите, отпихте от виното, изживяхте 
младостта, родихте и възпитахте деца. До днес, когато отново сте заедно, все 
така усмихнати и щастливи, топло вгледани един в друг, предани.

Бъдете щастливи! Запазете обичта си! И нека животът така  продължи до 
стоте!“ се казва в поздравителния адрес до сем. Атанасови и до сем. Кондови.

Уважаема госпожо Жечева,
Благодаря Ви за изпращаните до мен вестници „Стралджански 

вести“!  С интерес очаквам всеки нов брой и го чета внима-
телно. Радвам се на успехите на хората от моя край! Най-
вече на успехите на децата! Поздравявам Ви за устойчивото 
утвърждаване на културните традиции на нашия край!.

Поводът за това писмо е излязлата наскоро книга на Атанас 
Димов – „Краеведски записки … за Зимница“.

Прочетох я с голям интерес, защото и аз, както авторът,  
изпитвам дълбока привързаност  към родния край и всяка ин-
формация за него ми е интересна. Книгата е обширна, написана 
е интересно. Селото има богато минало и интересно развитие. 
Успехите му  в стопанския и културния живот, независимо от 
историческото време, заслужават да бъдат популяризирани! 
Зимница е красива част от картината на нашия край. 

Във връзка с това Ви изпращам моя отзив за нея. Желанието 
ми е, ако е възможно, да го включите в страниците на 
„Стралджански вести“. 

 С пожелание за здраве, успехи и много радости
Д-р Трифон  СТОЯНОВ

ДВЕ СЕМЕЙСТВА ОТБЕЛЯЗАХА 
СВОЯТА ДИАМАНТЕНА СВАТБА

60 г. щастлив семеен живот 

ДА СИ ИНФОРМИРАН Е 
ПРЕДИМСТВО!

Читателите ни пишатБЛАГОТВОРИТЕЛЕН 
КОНЦЕРТ В СТРАЛДЖА 
„ДОБРОТАТА Е СИЛА!“

Нека всеки чуе, нека всеки знае -
доброта край нас витае.
Нека сбъдват се мечтите
под ясните звезди,
нека всеки да празнува.
Нека бъдем по-добри
не само в коледните дни!

С това мило послание на малката 
Елиза Иванова заедно със стихо-
творението на Мирослав Стоянов 
започна благотворителния концерт 
„Добротата е сила!“ организиран от 
община Стралджа  под патронажа на 
кмета Атанас Киров. При откриване 
на събитието г-н Киров благодари 
сърдечно на всички, откликнали на 
повика за дарителство. Редом до него 
беше и гостът Христо Колев, зам.об-
ластен управител, който предостави  

лично дарение от името на областния 
управител Димитър Иванов. 

В препълнената зала стралджанци 
влязоха с нагласата, че помагат за 
закупуването на проходилка за 4-го-
дишно  дете от общината с диагноза 
детска церебрална парализа. Така  със 
закупуването на билетите стартовата 
сума вече беше 1675 лв. На празнично 
украсената сцена се сменяха групи  от 
СУ“П.Яворов“ с мажоретки и танц с 
воали, изпълнители на народни пес-
ни, възпитаници на НУФИ“Ф.Кутев“ 
Котел, Симона Иванова и Николай 
Ганев, младия талантлив гайдарджия 
от Маленово, ученик в същото учили-
ще, Стоян Росенов. Прекрасни в носи-
ите и вдъхновени в изпълнението на 

танците бяха  танцьорите от авторитет-
ното училище в Котел сред които бяха 
и талантливите момичета от Стралджа 
Теодора Узунова, Габриела Георгиева, 
Женка Тодорова, Галина Русева. 
Публиката се включи и в разиграния 

търг с няколко дарени предмета, което 
увеличи постъпленията. Концертът 
завърши с програма на танцовите 
колективи при НЧ“Стралджа 2016“ и 
„Просвета 1892“.  Накрая стана ясно, 
че събраната  тази вечер сума, вкл. от 
закупени предмети на импровизирания 
базар, е достигнала почти 2000 лв., 
но тя ще се допълни от продажбата 
на сурвакници и коледни картички, 
предоставени като участие в конкурса 
на НЧ“Стралджа 2016“ - „Духът на 
Коледа“.
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Ноемврийски рожденни дни

Добрина

Казват, че човек се завръща там, където е бил. Върви 
по пътеките, по които вече е преминал. Като че ли, за да 
не забрави, откъде е тръгнал, с кого е вървял, как е търсел 
себе си. Припомня си изминалите дни  и някак естествено 
се потапя в спомени. Когато тези мигове оживяват  той е 
пак същият, макар и вече с видимите следи на времето…

Така откриха срещата си в Стралджа набор 1958 , а 
след това се отдадоха на спомени.

За първата учителка, за щуротиите , за страховете от 
ненаписаните домашни, за бягствата от час, за утринната 
ведрина, за задължителната униформа, за народния хор 
и фанфарите при другаря Георгиев ,за борбения отбор 
по хандбал, за туристическото ориентиране , за есенните 
бригади, за чавдарските и пионерските връзки, за първите 
любовни трепети, за най-верните приятелства, за  учителите 
-  най-добри другари и още и още....

Повече от 60  човека се отзоваха на поканата  за среща 
на набора. Пристигнаха поканени както от Стралджа 
така и от Лозенец, Воденичане, Атолово, завършилите 
първия випуск на гимназията в Стралджа, установилите 
се да живеят в Стралджа от този набор, техните класни 

ръководители. Имаше хора, които живеят в други градове 
на България. Вълнението предизвика сълзи на радост и 
умиление. Имаше поздравления, имаше споделяне на 
спомени, имаше настроение.  Празникът продължи до 
зори с песни , танци и планове за нови срещи.

А годините? Нима навършихме 60? Как бързо летят…

Щом духът е млад и тялото празнува! А членовете на клуб“Дълголетие“ 
знаят добре това. В организираното отбелязване на ноемврийските 
рожденни дни имаше безброй изненади. Вниманието беше насочено 
най-вече към юбилярката Станка Бойчева, която  навърши своите 80г. 
Поздравления и подаръци за своя празник получиха и Янка Атанасова, 
Радка Чернева, Донка Атанасова, Недка Железчева, Тодор Кондов, 
Мария Урумова, Димка Пепелова, Иванка Христова, Янка Николова – 
все хора, които  имат богата трудова биография, дали своя принос за 

развитието на родния край. За тях бяха добрите и щедри поздравления, 
за тях беше празничната програма и огромните букети с хризантеми. 
В изпълнение на пожеланието „Бъдете усмихнати, бодри и оптимис-
тични! Не се предавайте на възрастта!“ всички тропнаха на хорото със 
стралджански мерак.

Ентусиазираната кампания за събиране на капачки 
в Стралджа постигна своя пореден успех. Този месец 
бяха предадени над 25 туби с капачки, които се вляха  
в инициативата „Тунджа може“, а средствата от тях са 
за закупуване на два мобилни ЕКГ апарати. На добро-
то дело се отзовават много граждани, дистрибутори, 
ученици…Всичко в името на това да бъдем полезни!

Кампанията за събиране на капачки в Стралджа 
стартира на 4 юли т.г.. До началото на м. септември 

бяха събрани 18 туби по 10 и  11 литра. Те бяха из-
пратени до болница в Бургас. Там вече е закупен един 
кувьоз. Кампанията   продължава , защото много хора 
видяха, че могат, желаят да помагат. Сега, след още 
два месеца , ние   не се отказваме и го показваме с 
това, че сме събрали около 15 туби и отново 1 чувал 
с по- големи капачки. Равносметката: за 4 месеца са 
събрани над 33 големи туби и 2 големи чувала. Браво 
на стралджанци!

И НА 80 КАТО НА… 50!

ПРОДЪЛЖАВА СЪБИРАНЕТО НА КАПАЧКИ

СПОМЕНИТЕ СА ЖИВИ

След официалното награждаване  в София на 
учениците от СУ“П.Яворов“ за отличените разработки в 
ХХVІ-я НК“Родолюбие“ под надслов „110г. независима 
България“, кметът на общината Атанас Киров , лично 
поздрави талантливите млади хора и техния ръководител 
Боряна Георгиева, връчвайки им награди. Той сподели 

задоволството си и гордостта от постиженията на учениците, 
изказа искрена благодарност на Силвия Йорданова, Петър 
Райнов, Ивайло Йорданов  и на Боряна Георгиева, педагог-
ръководител от СУ“П.Яворов“ за успешното представяне , 
изрази надеждата, че  ще  последват  нови предизвикателства, 
нови успехи и награди. Среща с участниците в конкурса 

„Родолюбие“ имаше и зам.-кмета Гроздан Иванов. 
Поздравявайки всеки от тях той  пожела  да изпълнят 
мечтата си за постъпване във ВУЗ и винаги да се гордеят, 
че са родени в Стралджа.  В последвалия разговор бяха 
обсъдени интересни идеи за участието на младите хора и в  
общоградски прояви свързани с възпитание на родолюбие 
и изграждане на местно  самочувствие. 

ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС, ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА НА СТРАЛДЖА!

Набор 1958 навърши 60

БЪДЕЩЕ, ЗДРАВЕЙ!
Вечер на успеха в Стралджа

Оптимизъм, увереност, сила, сигурност, надежда – такива са 
чувствата, които обземат човек, когато е сред млади, талантливи 
хора със знания и умения, заявка за сериозно бъдещо развитие. За 
първи път общината, съвместно с ОУ“П.Яворов“, организираха 
Вечер на успеха, в която пред обществеността на града бяха 
представени учениците носители на награди от национални 
конкурси. Сред добрите думи , които прозвучаха тази вечер, 
най-често повтаряната беше „успех“, защото тъкмо тази дума 
най-добре приляга и на „виновниците“ за вечерта на талантите 
от СУ“П.Яворов“.
  Присъстващите в залата, сред които бяха и Христо Колев, 
зам.областен управител, Атанас Киров, кмет на общината, 
Гроздан Иванов, зам.кмет, Валентина Маринова, директор на 
училището,  бяха приятно изненадани от добре подготвените 
презентации на Петър Райнов, Ивайло Йорданов, Мирослав 
Великов , от компютърните рисунки на Тони Йорданова, 

Мирослав Минков, Александра Веселинова, от есета на Силвия 
Йорданова, Мая Дичева, Христина Апостолова. Всеки от 
тези талантливи момичета и момчета има в биографията си 
по няколко награди и отличия от национални конкурси, най-
добрия атестат за възможностите им и за сериозната работа на 
техните преподаватели. Адмирации заслужиха и участниците 
в двата мажоретни състава при училището, които публиката  
вече добре познава.
Мечта, вяра, творчество, въображение, решимост, вдъхновение 
– това е коктейла от качества, който явно притежават учениците, 
носители на награди от най-голямото общинско училище. Не 
напразно в своето обръщение към тях кметът на общината 
Атанас Киров изрази своята гордост от постиженията на 
учениците и увереността си, че такива празници ще се провеждат 
всяка година. В обръщението си към г-н Киров и г-н Иванов 
Валентина Маринова , директор на СУ“П.Яворов“, поднесе 
горещата си благодарност с думите:“Вие дадохте крила на 
нашите деца!“Много мило прозвуча и поздравлението на зам.
областния управител Христо Колев, който изрази възхищението 
си с думите „Тук се чувствам сред свои. Толкова малък град и 
толкова големи българи! Браво!“Той връчи поздравителен адрес  
да кмета на общината от името на областния управител Димитър 
Иванов в който се казва: „ Поздравявам Вас и Вашия екип за 
последователната политика  в подкрепа на децата, младите 
хора, на тяхното добро развитие, на тяхното образование и 

бъдеще за Стралджа! За мен е чест да поздравя талантливите, 
отличени деца на община Стралджа и да пожелая много здраве, 
мечти, които да сбъдвате, умения, които да развивате и много, 
много още заслужени награди! Бъдете горди с постигнатото и 
продължавайте да творите и мечтаете!“ 
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АНГЛИЧАНИ ПОЧЕТОХА ДЕНЯ НА ПАМЕТТА

„ДУХЪТ НА КОЛЕДА“

Общински конкурс за изработка на сурвакници и новогодишни 
картички  Жури ще определи най-добре представилите се.

НАГРАДИТЕ:
Първа, втора и трета награда – за сурвачки
Първа, втора и трета награда – за картички
Предвидени са и поощрения в рамките на наградния фонд.

Краен срок за предаване: 17 декември в Клуб на пенсионера - 
Стралджа

Изработените сурвакници и картички ще бъдат разпродадени с 
благотворителна цел. Със средствата ще се подпомогнат нуждаещи 
се деца от града.

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕТО!
УСПЕХ НА ВСИЧКИ!

За жителите на стралджанското с.Тамарино датата 11 
ноември  се приема като международно историче-
ска. Това се наложи съвсем естествено в подкрепа на 

англичаните, живеещи в селото. Вече години наред, винаги 
на този ден по обяд, английската общност  от Тамарино 
и съседните села се събира в парка , пред паметника на 
загиналите за свободата на България тамаринци, за да 
изпълнят един ритуал в памет на своите герои.  Това, че са 
пред българска светиня още повече подсилва  уважението 
и почтителността, които демонстрират. „Героите, загинали 
за свобода нямат националност, те винаги са герои и уваже-
нието към тях трябва  да е постоянно!“, считат англичаните, 
които  истински се радват когато сред тях има и български 
приятели.  Макар че те са далеч от родината в този най-
специален ден за Великобритания – денят на паметта, 
макар че от времето на военната им служба са изминали 
години, мъжете не пропускат да изпълнят своя ритуал на 
почит към загиналите в битки англичани.  Традиционно е 
и събирането на дарения в помощ на ветерани от войните.  
Като свой гост на този ден те задължително канят Недялка 
Влаева, кмет на Тамарино и се радват, че тя откликва на 
поканата. Всъщност връзките между английската общност 
и кметство с.Тамарино се затвърждават много по-рано чрез 
участието на чужденците в различни общоселски проя-
ви, чрез активността в даренията и подпомагане с личен 
труд решаването на някой проблеми по благоустрояване 
на района.

 Зимничани познават Тери Уинтър като особняка весе-
ляк, но малцина знаят колко богата биография има той 

и през какви изпитания е преминал. В Деня на паметта 
полковникът мислено се връща в най-силните си години, 
мъжествен, силен, но и дълбоко чувствителен към мъката 
по загиналите бойци в Афганистан, Ирак, Виетнам…Редом 
с него са Вили, Тими, офицери от военноморския флот на 
Англия, Боб, Йен, Дейвид, Брайън, Били, както и техните 
съпруги. Отличителният знак за участие в събитието са 
хартиените червени макове по реверите, черните костюми, 
сериозното изражение на лицата.  Звучи парадна музика, 
следва обръщение към онези, които са загинали по бойните 
полета по време на  войните и в други конфликти. В текста 
винаги присъства трогателното обръщение: . „Здравейте, 
мои приятели! Как сте? Радвам се да ви видя , въпреки 
болката днес…” В определен момент , по команда, на па-
метника оставят червени венци, а после  всички остават 
в минута мълчание за почест. Никой не крие, че  изпитва 
страдание, болка, някой  от мъжете въздишат дълбоко, 
жените тихо бършат сълзите си. Един по един поставят  
ръка  на камъка, спрели времето, обърнали се към споме-
ните си. Потъналият в тишина есенно-жълт селски парк е 
единствения свидетел на случващото се , а като че ли във 
въздуха витае  един човешки вик: „Не!“ на войната, „Не!“ 
на страданията, „Не!“ на конфронтацията и омразата!“ 

Денят на паметта отминава, занизват се отново дните   
обичайно преплетени  с инициативи  на българи и англи-
чани, които отдавна са възприели приятния колективен 
начин на живот, на разбиране и уважение един към друг, 
на взаимопомощ. Не е ли това моделът на новото общество 
в което днес би трябвало всички да живеем? 

Читателите ни пишат

И ВЕТЕРИНАРИТЕ СА 
ЛЕКАРИ, КОИТО ПОМАГАТ!

Уважаема редакция,
Ще се радваме ако чрез страниците на Вашия вестник заедно 

окажем внимание към хората, посветили труд и грижи за жи-
вотните – ветеринарите. По повод 14 декември, Международен 
ден на ветеринарните специалисти,  нека  поздравим сърдечно  
всеотдайните лекари от Общинска ветеринарна служба д-р 
Вълчо Вълчев, д-р Димчо Бакалов както и екипа-ветеринари на 
д-р Димитър Шопов – Илияна, Любчо и Петьо.

Благодарим ви за  готовността да помагате на животните и за 
специалното отношение към домашните любимци! Благодарим 
ви за това, че подкрепяте обичта ни към тези създания, които 
ни дават цялата си обич и ни правят по-добри!

Честит празник!
Сем.Митеви, Стралджа

В Тамарино, пред паметника на загиналите за свободата на България  

НЧ“Стралджа 2016“, с 
подкрепата на общината 

организират 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 В дните когато всички сме в плен на предколед-
ното настроение и очакваме настъпването на новата 
година, искам най-сърдечно да ви поздравя и да по-
желая във всеки дом да има топлина  и хляб, здраве 

и радост,  щастие и усмивки. 
Равносметката сочи, че изпращаме една силна за 

общината година, в която постигнахме не малко. 
Всичко това се случи след много усилия, труд, на-
стойчивост, контакти. Заедно с обещанието, че ще 
продължим в този дух ще добавя: 

-Нека имаме вярата, че 2019 година ще е  по-добра, 
плодородна, мирна , година, в която всеки от нас ще 
постигне мечтите си. 

- да работим усърдно, за да направим живота си 
по-добър,

- да отворим душите си за дела, с които да се 
гордеем, 

- да възпитаваме децата си в  стремеж към обра-
зование, 

- да съхраним традициите си, да обогатяваме 
културата си. 

И да бъдем българи – достойни, силни, смели! В 
името на богатата и славна история на родината, в 
името на настоящето, което зависи от нас и заради 
децата ни , на които принадлежи бъдещето!

Бъдете живи и здрави! 
ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА  

ГОДИНА!
АТАНАС КИРОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА 

СТРАЛДЖА

От 9 декември влезе в сила новото разписание 
на влаковете, което пряко засяга и жителите на  
Стралджа и Зимница. След участие в  работни 
заседания на БДЖ Пътни превози ЕООД в София 
и Пловдив, след многократна размяна на писма с 
настояване за запазване на конкретни влакове през 
Зимница и Стралджа, след представяне на подписка 
с  261 подписа от Зимница и още 194 от Стралджа, 
след лична среща на зам.кмета Гроздан Иванов с 
ръководителя на Пътнически център Бургас инж.
Атанас Драголов общината постигна  желаната про-
мяна в разписанието, която осигурява спиране на 4 
бързи влакове в Стралджа и още толкова в Зимница, 
което напълно удовлетворява пътуващите от нашия 
край. Новото разписание, постигнато благодарение 
на активността и настойчивостта от страна на об-
щина Стралджа ,  е съобразено с необходимостта на 
пътуващите от района. Влаковете вече се движат, а  
жителите на Зимница и Стралджа  изразяват задо-
волството си, че нямат затруднения в придвижването.

Влаковете, които вече са част от новото разписание 
от 9.12.2016г.

Гара Зимница 
8610  БВ от Бургас  тръгв. 7,10ч. прист. 8,14ч.  

кр.гара София – прист.13,38ч.
3622 БВ от Бургас   тръгв.  8,20ч. прист. 9,26ч   

кр.гара София – прист.14,40ч.
3621  БВ  от София  тръгв.  7,00ч.  прист. 12,10ч. 

кр.гара Бургас – прист. 13,16ч.
8613 БВ   от София  тръгв.  13,10ч. прист. 19,02ч. 

кр.гара Бургас-  прист. 20,07ч.
Гара Стралджа
- 8610 БВ  от Бургас тръгв. 7,10ч. прист.8,08ч. 

в София  13,38ч.
- 3622 БВ от Бургас тръгв. 8,20ч. прист.9,19ч. 

в София 14,40ч.
- 3621 БВ от София тръгв. 7,00ч. прист. 12,17ч. 

в Бургас 13,16ч.
- 3624  БВ от Бургас  тръгв. 14,30ч. 

прист.15,28ч.вСофия20,54ч.

ОБЩИНА СТРАЛДЖА ПОСТИГНА ЖЕЛАНИТЕ 
ПОПРАВКИ В Ж.П.РАЗПИСАНИЕТО


