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Във връзка със  145-годишнината от обесването на 
Левски, ръководството на община Стралджа предприе 
инициатива за подаряване портрета на Апостола на 
всички детски градини и училища в общината. С пос-
ланието: да помним, да пазим паметта за Левски, да 
се чувстваме горди българи, да обичаме родината, тъй 
както ни завеща Апостола на свободата! 

На 19 февруари Гроздан Иванов, зам.кмет на общи-
ната, и Недялка Димитрова, нач.отдел „Хуманитарни 
дейности“, връчиха портретите на всеки от директорите. 
Навсякъде  събитието беше съпътствано от рецитация 

на стихове и песни  за най-великия българин. Приет с 
благодарност, портрета на Апостола   намери своето 
достойно място  в учебните заведения, за да  привлича 
погледите на деца и ученици.
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Открити приемни по 
селата

ПРОДЪЛЖАВА НА СТРАНИЦА 2

ПРОДЪЛЖАВА НА СТРАНИЦА 2

ДА ПОМНИМ И ДА СЛАВИМ 
АПОСТОЛА!

Д-р Султанка Петрова, зам.ми-
нистър на МТСП, бе инициатор на 
проведената в Стралджа среща с 
бизнес- представители  по пробле-
мите на безработицата под  дома-
кинството на кмета на общината 
Атанас Киров.   В нея взеха участие  
инж. Живко Ангелов, председател на 
ОбС,  Пенка Кирилова, директор на 
Регионалната служба по заетостта 
Бургас, Татяна Чанкова, директор на 
Дирекция „Бюро по труда“ Ямбол,  
зам.кметовете Гроздан Иванов и Иван 
Иванов, ръководители на земеделски 
структури, фирми и предприятия от 
общината.

„Изследванията показват, че днес 
срещу 100 души излизащи  в пенсия, на пазара на 
труда влизат само 53 работоспособни. Тревогата 
е основателна и МТСП разработи Програма на 
регионално географски политики с перспективи за 
развитие и конкретни мерки по общини за  решава-
не на местните проблеми.“ подчерта г-жа Петрова 
представяйки подробно работата на своя екип в това 
направление. Община Стралджа е само един при-
мер за състоянието  у нас по демографската криза,  
раздаване на социални помощи, липсата на трудови 
навици и нежеланието за работа сред основната група 
безработни, които са от ромския етнос. Запазва се 
един висок процент на безработица, над 26%, а в това 
време бизнесът алармира за невъзможност да набере 
необходимите работници и специалисти. Такива 
примери посочиха Сюлейман Джамбаз, производител 
на тютюн и технически култури, Добромир Сотиров 
изп.директор на ЗПТ, д-р Георги Велев, собственик 
на аптечен склад в Стралджа, Николай Николов, 
председател на земеделска кооперация. Г-н Киров 

сподели своите виждания за решаване на основните 
въпроси в общината, свързани с ромското население 
– ограничаване на помощите за тези, които не желаят 
да полагат обществено-полезен труд,  създаване на 
профилирана паралелка  към училището, контрол по 
изпълнение на задължителния 14-дневен почасов труд 
срещу социални помощи, обучение по различни про-
грами, въвеждането на общинска охрана, осигуряване 
условия за нови инвеститори в района, привличане 
на млади и квалифицирани хора за работа в родния 
край и др.

Миналата година са спрени помощите на 10 000 
души, информира г-жа Петрова заявявайки готовност-
та на социалното министерство за пълен контрол по 
изпълнение на  изискванията за получаване на такива 
помощи и ролята на новата политика на министер-
ството за социална икономика чрез социални пред-
приятия и нови бизнес модели. Г-н Киров допълни, 
че за последните две години в Стралджа лишените от 
помощи гонят 400 и строгите мерки ще продължават. 

Съгласно утвърден график започват приемни-
те дни на зам.кметовете по селата. Желанието 
на общинското ръководство е чрез тези срещи 
да се поддържа жив диалогът с жителите на 
населените места, хората да имат възможност 
да споделят свои въпроси, предложения, идеи 
за развитието на родния край. При възможност 
някой от проблемите ще се решават на място.

СТАРТ НА КАМПАНИЯ
 На 1 февруари 2018 г. община Стралджа стартира кампа-

нията за събиране на местни данъци и такси. Данъкоплатците 
могат да заплащат задълженията си за данък върху недвижи-
мите имоти и такса за битови отпадъци за 2018 г. на касата в 
Информационен център, отдел „Местни приходи”. От началото 
на годината там може да се заплати и данъка върху превозните 
средства за 2018 година. Данък недвижимите имоти, такса 
битови отпадъци и данък върху превозните средства, могат 
да се платят на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. 
На предплатилите задълженията си за цялата година в срок 
до 30 април, се прави отстъпка в размер на 5 %. Патентният 
данък може да се плати на 4 равни вноски до 31 януари, до 30 
април, до 31 юли и до 31 октомври. Туристическият данък се 
внася до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са 
предоставени нощувките. Задълженията могат да се заплащат 
в брой или чрез ПОС терминал на касата при отдел „Местни 
приходи”, или по банковата сметка на Община Стралджа.

ОБЩИ УСИЛИЯ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦАТА
Община Стралджа проводник на новата социална 

политика на МТСП



Първият открит приемен ден на зам.кметовете  е на 20 февруари от 
9,00 ч. в Атолово. На 21 февруари ще бъдат посетени селата Леярово, 
от 9,00ч. и Поляна с начален час 10,30ч. На 23 февруари зам.кметове 
ще посетят селата  Каменец, от 9,00 ч. и Саранско от 10,30 ч. 
Приемните дни ще продължат и през м.март по 

следния график: 
2.03.2018г. – 9,30 ч. – с.Войника
2.03.2018г. – 11,00ч. – с. Тамарино
9.03.2018г. – 9,00ч. – с.Правдино
9.03.2018г. – 10,00ч. – с.Първенец
9.03.2018г. – 11,30 ч. – с. Богорово
15.03.2018г. – 9,00ч. – с.Люлин
15.03.2018г. – 10,30ч. – с.Палаузово
16.03.2018г. – 9,00ч. – с.Недялско
16.03.2018г. – 10,30 ч. – с.Иречеково
22.03.2018г. – 9,00ч. – с.Джинот
22.03.2018г. – 10,30ч. – с.Чарда
23.03.2018ч. – 9,00ч. – с.Лозенец
26.03.2018г. – 9,30ч. – с.Зимница
27.03.2018ч. – 9,00ч. – с.Воденичане
28.03.2018г. – 9,00ч. – с.Маленово

За нивото на безработицата в 
общината, за мерките по активи-
зиране на трайно безработните, 
за програмите по Националния 
план по заетостта, информира 
г-жа Кирилова от Регионалната 
служба по заетостта Бургас, 
присъединявайки към идеята за 
активна съвместна работа в об-
щината и решаване на сериозните 
проблеми.

С благодарност към всички 
присъстващи за участието в сре-
щата г-н Киров изрази надеждата 
си, че тя е изиграла своята роля 
и ще има добри последици за 
Стралджа. Следвайки политиката 
за постигане на поставените цели 
общината ще организира нова 
подобна среща с основна тема за 
разговор образованието.

Редове от изказванията:
Сюлейман ДЖАМБАЗ – В 

Стралджа и Зимница безработица 

не бива да има! Но налага се мне-
нието, че няма желаещи за работа. 
Предлагам по 750 лв. заплата, а 
лятото възнаграждението стига 
1500 лв., минималният надник 
е 30 лв. при мен. Осигурявам 
курсове за квалификация,  за 
обучение в земеделието, но пак 
не се появяват хора които да се 
възползват. Тъй като района е из-
черпан вече взимам работници от 
Ямболските и Сливенските села.

Д-р Георги ВЕЛЕВ – В 

Стралджа необходимостта от 
работна ръка е един огромен про-
блем. При 6 000 души в общината 
работна сила  дори шофьори не 
можем да си намерим, да не го-
ворим за висококвалифицирани 
работници!

Добромир СОТИРОВ – Ние 
се сблъскваме с този проблем 
всеки ден. По тази причина при 
мен работят пенсионери, които 
имат трудови навици и работят 
стриктно и отговорно 8 ч.

Н и ко л а й  Н И К ОЛ О В  -  
Социална политика  без ико-
номика не може, а икономика 
без кадри не може! Ние имаме 
чудесни възможности за развитие 
на зеленчукопроизводство , оран-
жерийното производство, но  на 
този етап 60 дка оранжерия стои 
празна и пуста. Необходимо ни е 
Закон за защита на земеделския 
производител. При 15 механиза-
тора имам 17 души охрана, сами 
правете изводите! 
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ОБЩИНА СТРАЛДЖА С УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ

БЕЗПЛАТНИ КАРДИОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

ОбС Стралджа одобри новия 
бюджет на Община Стралджа с 
пожелание за успешна  финансова 
година. През 2018 г. финансистите 
ще работят  с 11 345 338 лв. като 
близо 7 млн. лв. са приходите за 
делегирани от държавата дейности, 
а приходите за местни дейности 
надхвърлят 4,5 млн.лв.  Размерът 
на капиталовите разходи съгласно 
утвърдената Програма е  856 576 лв. 
Утвърждаването на важния финан-
сов документ стана след сериозни 
дебати и конкретни предложения. 
В крайна сметка  9 гласа „за“ от  
групата съветници на „Промяна“ и 
ГЕРБ решиха въпроса.  

След  разгорещени  споровете 
по разчета за финансиране на ка-
питаловите разходи  мнозинството 
утвърди предложението на кмета 
с поправката за ремонт да се пла-
нира кметство Лозенец за сметка 
на кметство Люлин, да отпаднат 
заложените и недостатъчни 30 000 
лв.за минерална баня, а средствата 

да се насочат за асфалтиране на 
улици във Воденичане и Първенец. 
С утвърждаване справката за раз-
ходите по отговорности, функции 
и дейности г-н Киров прие пред-
ложението  за осигуряване ремонт 
на библиотеката в Стралджа. Той 
даде обяснение и за това, че звено 
„Охрана“ ще бъде подсилено през 
годината с нови две бройки, за да 
се осигури  денонощна работа. 

Приветствана беше заявената 
готовност от страна на кмета за 
обединяване на двата футболни 
отбора.  Съветниците единодушно 

утвърдиха  Културния календар за 
2018г. и Годишната програма за раз-
витие на читалищната дейност. Без 
никакви възражения ОбС каза „да“ 
и на Общинския план за младежта 
за 2018г. Нямаше противоречия и 
при приемане отчета на МКБППМН 
и  изменение Правилника за дей-
ността на Общинското социално 
предприятие за озеленяване и бла-
гоустройство. 

Близо 50 души от Стралджа, Лозенец и други села на 
общината се възползваха от  стартиралата Национална 
кампания „Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен 
живот“. С активната подкрепа на Община Стралджа 
специалисти-кардиолози от Български Кардиологичен 
институт извършиха безплатни прегледи и консултации 
на страдащи от сърдечносъдови заболявания. В рамките 
само на един ден всички записали се успяха да проверят 
състоянието си, да получат съвети за поддържане на 
добро здраве. При някой от случаите д-р Милева даде 
направления за специалист, при други предписа лекарства. 
Доволни от вниманието посетителите изразиха всеобща-

та благодарност за инициативата както към  Български 
кардиологичен институт, така и към Община Стралджа 
с пожелание такива прегледи да се организират поне два 
пъти годишно.

Националната кампания  е организирана от Български 
кардиологичен институт, БНТ, НСОРБ. Целта на кампани-
ята е превенция на сърдечносъдовите заболявания, удъл-
жаване живота на пациентите, подобряване качеството 
на живот и достъпа до високоспециализирана лекарска 
грижа. Времетраенето на кампанията е три месеца и об-
щина Стралджа бе една от първите, в които са извършени  
безплатни прегледи. 

 – Според утвърдената от ОбС 
Годишна програма за придобива-
не, управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост през 
новата 2018 г.  община Стралджа 
очаква приходи, от  имоти общинска 
собственост в размер на 653 000 
лв.  Най-много са постъпленията, 
които ще бъдат осигурени  от наем 
на земеделска земя – 330 000 лв. От 
продажба на дърва за огрев и игло-

листна дървесина  може да постъпят 
150 000 лв., още 85 000 лв.  прогно-
зират специалистите от концесии. В 
справката са включени постъпления 
и от  наеми  на помещения, дворни 
места, жилища, язовири. Следвайки 
политиката за  опазване на общинска-
та земя съветниците одобриха само 
6 500лв., които да влязат в касата от 
продажба на земя  плюс още 10 000 лв. 
- от евентуална продажба на сгради.

Получените приходи ще се из-
ползват за различни общински дей-
ности, като най-много се планират 
за подпомагане  извършването на 
текущи ремонти – близо 200 000 лв. 
Още толкова ще бъдат насочени за 
издръжка на част от функциите  об-
щинска отговорност. За финансиране 
на капиталови разходи са планирани  
130 000 лв., за маркиране, сеч и извоз 
на дървесина – 56 000 лв.
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Насочват се средства за ремонт на 
кметства и улици
Общината подсилва звено „Охрана“



Изпълнението на  новия 
Културен календар в общината 
вече е в ход. В началото на януари 
читалищните ръководства орга-
низираха отбелязване на годиш-
нини от рождението на титаните 
Ботев и Яворов. При повишен 
интерес премина  тържеството по 
повод 140-г. от Освобождението 
на  Стралджа. Почти във всяко 
село беше отпразнуван Бабинден. 
Както в Стралджа така и по селата 
кметства и читалища организи-

раха отбелязването на   зимни-
те празници Трифон-Зарезан, 
Заговезни,  Тодоровден. Почти 
във всички селища на общината 
внимание ще бъде отделено и 
на 145-годишнината от обесва-
нето на Апостола.  За пореден 
път Стралджа  бе домакин  на 
Общинския кукерски празник в 
който взеха участие близо десет 
групи. Много тържествено се 
подготвя отбелязването и на  140 –
годишнината от Освобождението 

на България. 
През новата 2018 г. пет чита-

лища в общината ще отбележат 
кръгли годишнини. Макар че 
160-годишнината от построява-
нето на църквата „Св.Георги“ 
в Първенец да е планирана за 
средата  на годината в селото вече 
умуват как да  направят празника 
по-богат и интересен.  В края на 
годината пак там ще празнуват и 
110-годишнината от създаването 
на културния храм. 90-годишнина 
на своите читалища подготвят 
още  във Воденичане, Войника 
и Лозенец. В Джинот, по повод 
навършване на 60-та годишнина 
на местното читалище, ще ор-
ганизират концерт, който ще се 
съпътства и от други прояви. 

Съвместна е подготовката и 
на 125-годишнината от функ-
ционирането на първата поща в 
Стралджа и 120 години от преби-
ваването на Яворов в селището. 
В календара присъства  и Първи 

фолклорен фестивал с.Зимница. 
Продължават традицията  с оби-
чая „Бозум“ в Лозенец.

   Тази година  общината ще 
бъде домакин на Четвъртия 
национален конкурс „Станка 
Пенчева“ под надслов „Дървото 
на живота“.

   Културният календар е утвър-
ден от ОбС заедно с Годишната 
програма за развитие на читалищ-
ната дейност за 2018г.

Като потвърждение за изпълнението на една последователна и 
постоянна социална политика в помощ на нуждаещите се Община 
Стралджа продължава предоставянето на услуги в домашна среда – 
социален асистент. От такива грижи ще се възползват отново лица с 
увреждания и хронични здравни проблеми, семейства със затруднения 
в организацията на домашния бит, потвърди Недялка Димитрова, нач.
отдел „Хуманитарни дейности“. И това ще става съгласно подписаното 
Споразумение между Агенцията за социално подпомагане /АСП/ и 
Община Стралджа.

В края на миналата година общината приключи с равносметката 
за осигурена грижа в домашна среда чрез АСП за 59 потребители 
с 56 лични асистенти. През 2018 г. се предвижда обслужването да 
продължи съгласно осигурените средства на ПМС за изпълнение на 
държавния бюджет на РБългария за 2018г.

През новата година кметът на 
община Стралджа  ще работи само с 
двама заместници. Това утвърждава 
новата Структура на общината, при-
ета от ОбС  с 9 гласа „за“ на групата 
„Промяна“ и съветниците от  ГЕРБ 
. С новата Структура се въвеждат  и 
други промени. По предложение на 
кмета двата отдела   „Териториално 
селищно устройство, инвестиции 
и екология“ и „Стратегическо 
планиране  и проекти“ се обеди-
няват под общото наименование „ 
Териториално селищно устройство, 
екология и проекти“ като в този 

отдел ще се осъществява и дей-
ността , свързана с провеждането на 
обществените поръчки. В предвид 
огромния обем на работа , касаеща 
правната дейност, на мястото на 
закритата щатна бройка  началник 
отдел „АПИО“, се открива нова 
щатна бройка за юрисконсулт като 
се цели  осигуряване на оптимална 
организация  на дейността на об-
щинска администрация и по-пъл-
ноценно използване на наличните 
кадри в общината. ОбС одобри 99 
бр. обща численост на персонала в 
общинска администрация. 

  Повече от 6 г. след смъртоносния взрив в 
местността „Мараш“, на 1.02. 2018г. от 9,00 
ч. Ямболски районен съд поднови делото 
срещу собствениците на скандалната база 
„Стралджа-Мараш“, като този път подсъ-
димите вече са трима – Десислав Делев, 
собственик на базата, Иван Пеев, началник 
на производството  и Иван Табов, проектант 
по обезвреждане на боеприпасите.

Повече от 50 жители на Стралджа 
и Лозенец, между които зам.кмета на 
Общината Гроздан Иванов, с  присъстви-
ето си в залата,  изразиха категоричната 
си гражданска позиция и надежда за  един 
прозрачен и справедлив процес с настояване 
виновните да получат заслуженото, а базата 
никога вече да не възстанови вредната си 
и опасна дейност. Те заявиха, че вярват в 
българската правосъдна система и в съдията 

по делото, който през годините е доказал, 
че е професионалист, един от добрите и 
безпристрастни съдии в Ямболския съд!

„Ние помним! Готови сме да водим бор-
бата си за спокоен живот с всички сили и 
средства, вкл. и с протестни действия, ако 
се наложи!“, потвърди  зам.кметът Гроздан 
Иванов.  Иван Митев, председател на ИК 
в Лозенец, за пореден път заяви от името 
на своите съселяни, че няма да позволят 
подновяване дейността на скандалната база.

 На 27 февруари е първото заседание по 
делото. В рамките на четири дни предстои да 
бъдат разпитани 60 свидетели. Материалите 
по делото са над 100 тома.  

   На 5 юни 2012 г. след ужасяващия взрив 
в база „Стралджа Мараш“ загинаха 3-ма 
работници, 18 бяха ранени, а направените 
щети - за  62 млн. лв.
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РАЗНООБРАЗНИ ПРОЯВИ, 
ЧЕСТВАНИЯ, ПРАЗНИЦИ

НИЕ ПОМНИМ!

В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

НОВА СТРУКТУРАКултурен календар 2018
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ЗИМНИЦА СПАСЯВА 160-ГОДИШНИЯ СИ ХРАМ
Най-значимата забележител-

ност на с.Зимница е църквата, по-
строена в периода на Българското 
Възраждане, изцяло със средства 
събрани от местното население. 
Трикорабна, със стенописи, по-
криващи цялата вътрешна фасада, 
изобразяващи различни библейски 
сюжети, те представляват ценни 
произведения на живописното 
изкуство.

Състоянието на храма обаче 
буди тревога още през миналия век, 
когато се получава отцепване на 
северната стена. При ремонт север-
ната и южната страни са свързани 
чрез железни пръти и здравината 
е запазена. Периодично са правени 
ремонти на покрива за отстранява-
не на течове. Стенописите, напра-

вени изключително със средства 
от дарения, също са претърпели 
сериозни увреждания от проник-
ващата влага и пукнатините по 
стените, получени вследствие на 
изместванията.

Към настоящия момент, отново 
със средства от дарения, е подме-
нена дограмата, поставена е входна 
врата и отоплителна печка, което 
гарантира благоприятни условия 
без влага.

Църковното настоятелство, с 
председател Отец Борис Манов, 
при храм "Св.Димитър", едино-
душно реши да започне работа по 
ремонт, реставрация и консервация 
на стенописите на северната сте-
на, където щетите са най-големи. 
Сумата, необходима за това начи-

нание е 11 хиляди лева. От дари-
телските каси са събрани 4 хиляди 
лева, но те са крайно недостатъчни. 
За всички, които са съпричастни с 
инициативата, могат да помогнат 
чрез дарения в Храма или на посо-
чената дарителска сметка:

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ 
АД /ALLIANZ BANK BULGARIA/

IBAN: 
BG87BUIN95611100593438

BIC: BUINBGSF
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР, 

с.Зимница
Ремонтната и реставраторска 

работа ще бъде възложена на 
преподаватели и реставратори от 
Великотърновски университет 
"Св. св. Кирил и Методий", специ-
алност "Иконография и стенопис". 

ПЪРВА МЕСЕЧНА 
ОПЕРАТИВКА С КМЕТОВЕТЕ

През новата 2018 г. община Стралджа ще разполага с достатъчно 
средства, които могат да решат най-важните проблеми на всяко от 
кметствата, категоричен е Атанас Киров, кмет на община Стралджа, 
който само дни след  утвърждаване на новия бюджет  покани кметове 
и кметски наместници на първата за годината месечна среща. В нея 
взеха участие и зам.кметовете Иван Иванов, Гроздан Иванов, секре-
таря Роска Стойкова, началниците на отдели Радостина Василева и 
Недялка Димитрова. Г-н Киров припомни  очакванията  от постъпване 
на достатъчно средства по проекти, които  ще осигурят така желаните  
ремонти на пътища и  улици. Средства ще има и за други приоритетни 
дейности по селата, за които кметове и км.наместници са направили 
предложения, подчерта  той. Давайки необходимия кураж и спокой-
ствие на участниците в срещата г-н Киров поиска кметовете да бъдат 
по-отговорни  към стартиралата кампания по събиране на местните 
данъци и такси и изрази надеждата си за  въвеждане на електронно 
събиране на сумите, което ще улесни значително този процес. Стана 
ясно, че през февруари-март се  подновяват откритите приемни на 
зам.кметовете  по селата, което ще даде възможност на хората да 
споделят свои проблеми, предложения, виждания за развитието на 
населените места. Срещата продължи с обсъждане на въпроси по 
социалната политика , подготовка за цифровизация на семейните ре-
гистри, осигуряване  присъствие на общинската охрана и по селата. 
По предложение на кметовете взето беше решение следващата среща 
да бъде с участието на ВиК ръководството за обсъждане на възникнали 
проблеми по водоснабдяването.

По повод 140-та годишнина от Освобождението 
на България от турско робство в Исторически му-
зей Стралджа е експонирана фотоизложба. В нея 
са представени 42 фотоса. Изложбата започва със 
Захария Господинов, участник в Българското опъл-
чение през Руско- турската война, който се заселва в 
Стралджа след 1886 година и живее тук до смъртта 
си.  Продължава с руските генерали предвождали ру-
ската армия - Йосиф Гурко, Едуард Тотлебен, Фьодор 
Радецки, Михаил Скобелев, Николай Святополк 

– Мирски, Николай Столетов. След това представя 
отделните етапи на самата война, като се започне от 
десанта при Свищов, мине се през  превземането на 
Плевен и Търново, боевете за Шипка и се стигне до 
подписването на Сан Стефанския мирен договор. 
В нея намират място още фотосите на българските 
опълченци, генерал-майор барон Сейго Ямадзава – 
първият японец участник в Руско-турската война, 
осетинци, които са част от руската армия и са се 
сражавали във войната. Офицери и подофицери от 
Финландската гвардия, участници във войната на 
страната на Русия. Своето място в изложбата нами-
рат и някой от паметниците символи на тази война 
– Храм-паметникът на Шипка, Паметник браните-
ли на Самарското знаме в Стара Загора, Панорама 
„Плевенска епопея 1877г.” и други.

Всеки, който желае, може да посети изложбата и 
да си припомни героичните дни на 1877 – 1878 го-
дина, когато руската армия и българските опълченци 
с подвига и саможертвата си извоюваха свободата 
на България! 

ОСВОБОЖДЕНИЕТО В СНИМКИ

Усмихнати, чаровни доброволците от БМЧК 
Стралджа  като с магическа пръчка  разчистиха 
облаците над Стралджа и превърнаха денят 14 фев-
руари в светъл и празничен. Следвайки кампанията 
„Любовта е богатство – пази я!“ момичетата и мом-
четата от СУ“П.Яворов“ раздаваха в училище и в 
централната част на града валентинки, декоративни 

хартиени чашки, флаери за превенция от полово 
предавани болести, презервативи  задължително 
с добавката „Честити празници  Св.Валентин и 
Трифон Зарезан!“ Съвместяването на приятното 
с полезното беше оценено от гражданите, които 
благодариха и връщаха добри пожелания към 
младите хора. 

„ЛЮБОВТА Е БОГАТСТВО – 
ПАЗИ Я!“

С нови надежди Кампания на БМЧК Стралджа
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За родното село
По инициатива на кметството в 

Маленово, използвайки хубавото 
време, група доброволци само за 
два дни изчистиха основно буре-
нищата в селския парк. Ромската 
група- секачи се справиха бързо 
с множеството  храсталаци след 
което почистиха основно мястото 
и получиха поздравления както 
от населението така и от кмета на 
селото Мария Димитрова. 

Почистването в района ще про-
дължи, категорични са маленовци, 
които се радват на облагородения 
район и дават идеи как да стане по 
красиво и привлекателно.

ПО-ГОЛЯМА АКТИВНОСТ ОТ СЪВЕТНИЦИТЕ ИЗИСКВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБС СТРАЛДЖА

ЗАЛОВИХА ТЕЛЕФОНЕН ИЗМАМНИК

С черешово топче, знамена и оглушителен звук на 
безброй хлопки започна традиционния Кукеровден в 
с.Чарда. В групата на маскираните тази година  отново 
имаше  не малко деца, които  заявиха желанието си да 
бъдат продължители на една красива народна традиция. 
Всеки от костюмите беше предварително подготвен от 
майстори в семействата. Имаше гугли , капашони, маски 
на зверове и какви ли не други персонажи.

Във всеки дом влязоха кукерите, за да изиграят своето 
пъстро и шумно хоро, кукерската булка благослови за 
здраве и берекет, а стопаните се отплащаха с щедри 

почерпки. В неделния ден на площада, пред публиката 
сред която беше и кметът на общината Атанас Киров,  
се изви дългото кукерско хоро. Радост и гордост за въз-
растните беше да наблюдават участието на най-малките 
кукерчета. Спазен беше обичая „заораване и засяване“ 
с гадаене за една плодородна година.  По инициатива на 
кукерите и с подкрепата на читалището награди полу-
чиха  най-малките.  С Грамоти бяха отличени  кукерите 
с най-оригинални костюми. Предизвиквайки интереса 
на публиката кукерите организираха томбола с награди.

„Браво, чарденци! Благодаря ви за този хубав праз-
ник, с който доказахте , че пазите и предавате на младите 
традицията!“, поздрави участници и организатори г-н 
Киров с пожелание догодина групата да е още по-голяма.

През изминалата 2017г. основната дейност на МКБППМН при 
община Стралджа  е социално-превантивната. И това е в основата на 
отчета , който Местната комисия подготви пред общинските съветници. 

Основната цел на превенцията е да не се допуска  конфликт между 
закона и детето, да се ограничат до минимум факторите, които водят до 
извършване на асоциални прояви, координиране на всички социално-
педагогически фактори  в борбата срещу насилието, престъпността, 
защита правата на децата, утвърждаване на дейности, алтернативни 
на асоциалното и девиантно поведение, превенция на наркомания , 
тютюнопушене и алкохол, като работата обхваща както деца, така 
и техните родители. Като проблем в общината остава  нарастващия 
брой родители , отглеждащи децата си сами както и на семействата 
намиращи се под границата на семейния минимум, което разширява 
кризата в отношенията. И в този смисъл вниманието на Комисията към 
такива деца е особено важно. 

При множеството срещи с учениците членовете на комисията  проя-
вяват засилени грижи към   деца, чиито родители са извън страната или 
на практика липсва родителски контрол, планират се методи и дейности  
за утвърждаване на социално приемливо поведение. Във всички учебни 
заведения през отчетния период при срещи с учениците са извършени  
множество беседи за вредата от наркотици, тютюнопушене и алкохол, 
за борбата срещу СПИН, проява на агресия, трафик на хора и др. Не 
са подценявани организацията на мероприятия свързани със здравно 
ограмотяване, предпазване от рискови заболявания, значение на спорта, 
проблемът с ранните бракове. Като цяло обхванатите деца са стотици, 
брой на консултираните родители и деца е  над 230. МК оказва пълно 
съдействие  на органите на образованието  за обхващане на подлежа-
щите  на задължително образование деца и за тяхното неотпадане от 
училище. Посетените семейства на деца, подлежащи на образование са 
325, а броят на записаните деца в училище, след тези посещения е 36. 

Със заповед на кмета  към МК през годината са работили 8 общест-
вени възпитатели като акцентът в тяхната работа винаги е поставен 
върху  възпитателното въздействие  с оглед позитивното коригиране 
на мотивацията,  ценностите и поведението  на подрастващите. 

В ИМЕТО И ЗА ДОБРОТО НА СТРАЛДЖА

През 2019г. Стралджа ще от-
бележи 50 години от обявя-

ването за град. Събитието ще бъде 
предшествано от редица прояви.  
Една от тях беше срещата на зам.
кметове и секретари на общината с 
основна   тема за разговор  доброто управление и успешното развитие 
на града и общината. На поканата отправена от зам.кметовете Гроздан 
Иванов, Иван Иванов и секретаря Роска Стойкова се отзоваха Велчо 
Тончев, Иван Димитров, Александър Станчев, Динка Пачова, Донка 
Апостолова, Йордан Йорданов, Атанаска Христова. „Всеки един от 
вас е работил в управлението на общината през различни периоди, 
има своите  познания и ръководни умения, може да бъде полезен с 
конкретни идеи и предложения за новия ден на града и общината“, 
поздрави присъстващите Гроздан Иванов с благодарност за участието в 
срещата. Той направи кратък анализ на работата по предстоящи събития 
и дейности, включително ремонти на улици и пътища, реализация на 
проекти, подготовка на културни прояви и др. Роска Стойкова обърна 
внимание върху стартиралия  процеса по  предстоящото  въвеждане 
на   електронно обслужване на гражданите. Иван Иванов благодари за 
готовността на ветераните да подпомагат управлението на общината 
с уверението, че постигнатото ще бъде съхранено, а надграждането 
ще продължава. С много труд, желание и за доброто на Стралджа и 
общината. В последвалия разговор всеки от гостите разказа за своя 
опит, припомни интересни моменти от управлението, постижения и 
успехи. Направени бяха конкретни предложения по плана за честване 
50-годишнината от обявяването на Стралджа за град, заявено беше 
и желанието за активно участие в някой от инициативите. Всички 
се обединиха около предложенията за издаване Алманах „50 години 
Стралджа град“ както и за организиране на земляческа среща. Всеки 
един от участниците  припомни колко важна е работата по привличане 
на инвеститори и създаване на работни места, от там и задържане на 
младите хора в родния край. 

„Бъдете единни в ръководството, в работата, в начинанията! Само 
така се постигат успехи!“ добронамерено и бащински отправи съвет към 
управленския екип на общината днес Велчо Тончев с увереността, че 
имат силите и възможностите да ръководят с ум и сърце, да постигнат 
своите успехи. Взето беше решение следващата среща да се проведе 
веднага след утвърждаване плана за честване 50-годишнината от обя-
вяване на Стралджа за град.

През втората половина на 2017г. ОбС Стралджа  
работи  с необходимата отговорност и дисциплина. 
Това, което е необходимо според председателя Живко 
Ангелов е повишаване активността на съветниците 
на заседанията на Постоянните комисии, тъй като 
това е мястото където  следва да се изясняват всич-
ки спорни въпроси по внесените материали, да се 
изясняват неразбраните проблеми, а не това да се 
пренася на заседанията.

Като цяло през отчетния период  на проведените 
5 заседания  са внесени 34 докладни записки, при-
ети са 39 решения от които най-много /14/ са от 
социално-икономически характер. Постъпили са 
45 искания за еднократни помощи, отпуснати са 25 

на обща стойност 2550 лв. В хода на заседанията са 
регистрирани 4 питания, постъпили са 6 сигнала.

Съгласно приетия план за работа на ОбС през 
новата 2018 г. предстои да се обсъждат важни доку-
менти. Само през първите три месеца на обсъждане 
ще бъдат подложени  Правилник за отпускане на 
еднократни финансови помощи, Годишен доклад за 
наблюдение изпълнението на Общински план за раз-
витие, Отчет за изпълнение на бюджет 2016, Отчет 
за изпълнение дейностите  заложени в Общинската 
програма за опазване  на околната среда плюс 
Общинска програма за управление на отпадъците, 
Отчет за изпълнение на Общинската програма за 
закрила на детето и нова такава за 2018г. и др. 

Кукеровден в Чарда
НОВАТА СМЯНА – ДОБЪР 

ПРИЕМНИК НА ТРАДИЦИИТЕ

С грижа за децата в риск
БОГАТА СОЦИАЛНО-ПРЕВАНТИВНА 

ДЕЙНОСТ НА МКБППМН

СРЕЩА НА ЗАМ. 
КМЕТОВЕ И СЕКРЕТАРИ Служители от РУ-Стралджа 

разкриха телефонна измама. 
Разследването започнало на 
22.08.2017г., по сигнал на възраст-
на жителка на града, че била изма-
мена с 1600 лева. Потърпевшата 
станала жертва на известната 
схема, при която по телефона се 
обажда мъж, представящ се за по-
лицейски служител и търси съдей-
ствие за задържане на престъпна 
група  занимаваща се с телефонни 
измами. Така въведена в заблуж-
дение и следвайки указанията 
на измамника жената поставила 
в найлонова торбичка 1600 лева 

и ги хвърлила през терасата на 
жилището си. По-късно разбрала, 
че била измамена и потърсила 
помощ в полицията. В резултат на 
проведените множество оператив-
но- издирвателни  и последвалите 
процесуално-следствени действия 
е установен извършителят на 
деянието – 44 годишен жител на 
Бургас.  В хода на досъдебното 
производство той е привлечен в 
качеството му на обвиняем за из-
вършено престъпление по чл.210, 
ал.1, т.1, вр. чл. 209 ал.1 от НК. 
Работата по случая продължава.

За часове стралджански поли-

цаи разкриха и домова кражба в 
село Недялско. На 6 февруари в 
полицията постъпил сигнал от 
69-годишен мъж, който установил, 
че от семейната му къща в село 
Недялско е извършена кражба на 
ел.уреди и други предмети. При 
проведените бързи оператив-
но-издирвателни мероприятия 
е установен автора на посега-
телството – 21-годишен местен 
жител. Инкриминираните вещи 
са върнати на собственика по 
надлежен ред. Работа по случая 
продължава в рамките на образу-
ваното досъдебно производство.
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С НАЗДРАВИЦИ И ДЪЖД ЗА БЕРЕКЕТ
Празникът на виното и веселието в Стралджа

Когато историята говори

СТРАЛДЖАНСКА ПЕСЕН
Какъв е помен станало в Имерлий1 село голямо?
Христо на боклук стоеше и на брата си Милко хортува:
- Милко, ле братче по-малко, тоз Иван нашув комшия,
той ще ни братче, издаде, издаде да ни убият!

Иван си конче седлае, седлае и го обездае,
във Ямбол града отиде на Иванчовото дюкянче.
Там си завари хайдути Петко ми Мансарлийчето,
Георги ми Чакъргюзлия, Димитър Митра Аджоулу
и пет мина от Сливен: Стойчо ми Драгоданчето2, 
Танас ми Морудьоуло, Кьоркиро и
Панайот Хитов войвода и двама мина от Стралджа:
Иван ми Железчоолу с негово братче Ангелчо3 .

Иван ми младо бакалче, той на момчета думаше:
“Яжте и пийте момчета, ала не се опийвайте,
че ще идем в Имерлий село голямо
на тоз ми Христо Даноолу главата да му отрежем,  
да се знае  и помни кога  Христо хайдутче издава!

Иванца умна, разумна, тя си на Иван думаше:
Иване първа правдино, най напред идете у Христови,
като се либе, върнете тогава яжте и пийте!
И тъй са холам направили и за Христови са тръгнали.

Христо Иринке думаше: - Иринке, мила тейнова, 
я са на боклук покачи, да видиш Иринке да видиш
дали си идат жътвари, жътвари още косачи?
Иринка тейно си думаше: - Идат си тейно, идат си 
косите им се лъщеят като хайдушки ножове.
Докат си Иринка издума, двора се с хайдути напълни.
Христо Иринка думаше: - Затваряй Иринке, 
заключвай, дано се холам отървем!

Тоз ми Иван Железчоолу с хайдушки крак поритна,
че си врата изкърти и на Христо думаше:- Христо бе,  
чорбаджи Христо, Христо бе холам Даноолу, ще ти главата 
отрежем, да се знае Христо, и помни кога хайдути издаваш! 
Извади тънена сабя и му главата отряза.

1. с. Имерлий сегашното село Болярско, обл. Ямболска.
2. Стойчо Петров от с. Драгоданово е обесен заедно с Ангел от Стралджа в гр. Одреи - 1861 г.
3. Образите на Иван Железчоолу и Ангелчо брат му, са героизирани, защото песента е стралджан-

ска. 
Песента е записана от Железчо Кондев под диктовката на Димитър Събев от с. Стралджа 

- 1961 год. 

В ден като празничния Трифон 
Зарезан  клуб „Дълголетие“ до-
каза за пореден път, че всички 
участници познават до тънкости 
народните традиции. Облечени бяха 
народните носии, подготвени вити 
баници и пълни бъклици с бяло и 
червено, репетирани бяха красивите 
„Трифунски“ песни. Коронован като 
Цар Трифон Георги Александров не 
само увлече всички в зарязването, 
но такава стихотворна благословия 
спретна, че стопли сърцата на лозари 
и винари. Традиционното дегусти-
ране на домашни вина показа, че 
Стралджа е истински пазител на 
най-доброто и че жените уверено из-
преварват мъжете в майсторството 
по подготвяне на елексира. Първото 
място спечели Донка Миронска, на 
второ се нареди Генка Мечева , а на 
трето – Маринка Колева. Разбира се 
, от  наградените питиета не остана 

и капка, защото всеки искаше да 
опита, да се увери, че по-хубаво от 
домашно приготвеното вино няма.  

За да е пълно удоволствието Донка 
Миронска , Янка Николова и Веса 
Петрова  украсиха масите с домашно 
приготвени торти, сладки, баници, 
които „на въглен паднаха“.

Във всяко село на общината ор-
ганизираха достойно отбелязване на 
Трифон Зарезан. Дъждът принуди  
почитателите на виното в Първенец 

да зарежат под покрив, но това не се 
отрази на настроението и на пожела-
нията за спорна и богата нова година. 
Излъчени бяха поредните майстори 
на виното, които получиха грамоти, 
имаше песни и танци.

Не по-малко интересно премина 
празника във Войника, където тра-

дицията също се поддържа жива. 
Празничност и народно веселие 
имаше в Джинот, където вдигнаха 
наздравици и за рожденика Георги 
Димитров, кмет на селото. Да по-
четат чипия светия се събраха и в 
останалите села на общината.

СЕМЕЙНИ ТРАДИЦИИ 
ЗА ДОБРО И ЗДРАВЕ

ПЪРВО МЯСТО НА „КУКОВЕ“

КАК ПРАЗНУВАМЕ ТРИФОН ЗАРЕЗАН

Кукерската група при НЧ 
“Стралджа 2016“ оглави класи-
рането на ХVІІІ Международен 
фестивал на маскарадните игри 
„Кукове“ Раковски. Сред общо 27 
групи от цялата страна и над 2000 
маскирани стралджанските пред-
ставители се оказаха най-красиви, 
атрактивни, интересни , автентични 
и комплексната награда е напълно 
заслужена. Стралджанци спечелиха 
журито и многобройната публика 
с богатството на костюмите, с  
артистичността и поддържането 
на традициите. Ръкопляскания 
последваха след  лагословията на 
булката с пожеланието „Да иде 
в дън земята злото, да бъде цар 
доброто!“

Кукерският фестивал в Раковски 
е вторият по значимост подобен 
форум  у нас след  „Сурва“ Перник. 
Организацията и взискателността 
на журито са достатъчен стимул 
там да се явяват групи, които  

спазват традициите и  работят за 
разпространението им в автентич-
ния им вид. Според Нели Тончева 
Кавалджиедва, председател на 
НЧ“Стралджа 2016“,  първото място 
за кукерската група сред която пре-
обладават младите хора,  е поредно 
доказателство, че Стралджа е един 
истински оазис на народните тради-
ции, които всяка година оживяват 
благодарение на приемствеността.

С награда от фестивала си тръгна 
и не по-малко интересната група 
на Зимница.

„Хапни си, чедо, от моята погача! Приготвила съм я със сиренце и меру-
дийка. Опитай от баницата, от тиквеника, от наденичката. Всичко е домашно, 
вкусно…“ Една през друга бабите от клуб „Дълголетие“ щедро канеха своите 
млади приятели от читалище „Стралджа 2016“ да опитат от ястията приготвени 
за празника Сирни Заговезни. Тези чудни, всеотдайни и добри баби, които 
сръчно и с голямо майсторство точат, месят, готвят, пеят и играят за всеки 
празник, с много любов. И дават пример как се тачи род и родина. За втора 
поредна година, по инициатива на общината, с участието на фолклорната 
група при клуб „Дълголетие“ и НЧ“Стралджа 2016“, на откритата сцена на 
площада се пресъздава празника Сирни Заговезни. В  поздравлението си при 
откриването Гроздан Иванов,зам.кмет,  потвърди желанието на общинското 
ръководство да се поддържат народните традиции. Той спечели одобрението 
на присъстващите с изпълнение на  обичая по искане и даване на прошка.  В 
красивото начало на празника  за настроението се погрижиха талантливите 
млади  музиканти и изпълнители на народни песни, възпитаници на НУФИ“Ф.
Кутев“ Котел,  Стоян Росенов от Маленово  с гайда, Симона Иванова от 
Стралджа и гостенката от Преслав Нелина Иванова, с народни песни. И да-
доха гаранция, че Стралджа наистина е едно магическо място, което ражда 
таланти . Клуб „Дълголетие“ направи автентично възпроизвеждане на обичая 
„Сирни Заговезни“ – с богатата трапеза, с гостуването на младото семейство 
при кръстниците, целуването на ръката, искането, даването, на прошка и 
разбира се, хамкането на халва, в което се включиха най-малките участници в 
празника. И шарено хоро се изви край запаления огън. За да се пренеса малко 
по-късно целият народен обичай във всеки стралджански дом.

КОГАТО СИ НАЙ-ДОБЪР СРЕД 2000 

С ТЕЖКИ ТРАПЕЗИ, ПЪЛНИ 
ЧАШИ И МНОГО НАСТРОЕНИЕ

На връх Трифон Зарезан природата дари 
надежда за берекет на стралджанските ло-
зари и винари. Обилният дъжд дойде като 
обещание, че новата стопанска година ще 
бъде добра, а това е достатъчно основание за 
радост. Стралджанци спазиха традицията. С 
музика и песни  посрещнаха празника. „Не е 
много лесно да се извърви пътят на гроздето 
до виното. Но стралджанци знаят как да го 

постигнат. Благодаря на всички лозари и 
винари, които продължават да поддържат 
традицията!“, каза в поздравлението си  
Атанас Киров, кмет на общината, и откри 
празника. Редом до него бяха инж. Живко 
Ангелов, председател на ОбС , зам.кметовете 
Иван Иванов и Гроздан Иванов. Да споделят 
радостта на домакините гости на събитието 
бяха д-р Султанка Петрова, зам.министър 
на МТСП, Христо Колев, зам.областен 
управител, Пенка Кирилова, директор на 
Регионалната служба по заетостта, Татяна 
Чанкова, директор на Дирекция „Бюро по 
труда“ Ямбол.

Достолепно сред присъстващите се откро-
яваше самият Трифон Зарезан. С бъклица  
вино и с настроение  той вдигна първата 
наздравица. „Плодородието с магия няма да 
стане!“ напомни Трифон като препоръча на 
стопаните да подготвят мотиките, препарати-
те за пръскане и торене. Защото “във виното 
е истината, но в труда е умората и радостта!“ 

Докато компетентно жури от специалисти 

се зае да дегустира предоставените за кон-
курса домашни вина и ракии, множеството 
се отправи към лозята. И като одобрение на 
народната традиция дъждът спря, заиграха 
ножиците в ръцете на  гости и домакини, 
щедри пожелания се изсипаха, наздравици 
се вдигнаха. С поклон пред предците и най-
ревностните пазители на традицията Трифон 
Зарезан  произнесе клетвата на лозарите и 
винопроизводителите. Фолклорната група 
при клуб „Дълголетие“ изпя най-хубавите 
„лозарски“ песни, хоро се завихри, на което 
се хванаха и гостите.

Минути по-късно станаха ясни най-добрите 
производители на вино и ракия в Стралджа. 
От близо 30 проби  се оказа, че най-добро 
бяло вино приготвя Красимир Манолов, след 
него се наредиха Стоян Недялков и Стоян 
Стоянов. При червеното вино титлата „май-
стор“ получи заслужено Паруш Парушев, 
на второ и трето място  - Дончо Стоянов 
и Стоян Недялков. За първи път общината 
включва в конкурса и дегустация на домашна 

гроздова ракия. Претендентите да оглавят 
класирането не бяха малко, но най-добра 
се оказа  ракията на Богдан Богданов. На 
второ място се нареди Добрин Вълков и на 
трето – Станка Бойчева. С награди за най-
добър пелин си тръгнаха Господин Иванов 
и Величка Петрова. 

Догодина повече, благословиха страл-
джанци! 

Сирни Заговезни в Стралджа
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УКРЕПВАТ С ПЛУВАНЕ

Призови места за Стралджа

За берекетлия година 
пророкуваха кукерите 

в Стралджа 

За поредна година  Училищното настоятелство при СУ“П.
Яворов“ подпомага  пускането в действие на плувните басейни 
чрез осигуряване средствата за закупуване на необходимите 
препарати. Басейните са подготвени по всички изисквания за 
температура, чистота на водата, с осигурен спасител и вече 
посрещат първите ученици, които плуват в учебния час по 
физкултура. Според специалистите плуването е перфектния 
спорт, който   помага  за укрепване  на децата и   увеличава 
способността им да изкарат зимата с по-малко простудни за-
болявания. Проверено е в практиката! Който  отделя време за  
усвояване на плуването получава стабилна закалка!, категорич-
ни са те. Допълнителен стимул за учениците е традиционното 
организиране на плувни състезания в края на сезона когато  
най-добрите получават  награди. Разбира се, все още не липсват  
родители които  се страхуват да пускат децата си на плуване 
„да не настинат“, но постепенно във времето се убеждават, 
че грешат. Защото този спорт наистина изгражда характери, 
извайва тялото, дава самочувствие.

Нека припомним, че  плуването развива и усъвършенства 
всички функции на човешкия организъм.  Това е било извест-
но и на древните.  За римляните и гърците плуването е било 
задължителна дисциплина от военното обучение, а в Египет – 
част от училищната програма на децата.  Наличието на плувни 
басейни в училището на Стралджа наистина  е едно голямо 
предимство.   В далеч по-големи населени места родителите 
са принудени да плащат такси за ползване на басейни, а  в 
Стралджа ги има  и би трябвало всяко дете да се възползва от 
това, считат и учителите, които насърчават учениците да плуват. 

Признат като втори по популярност в света  индивидуален 
спорт плуването винаги е имало своите привърженици в общин-
ския център.  С  откриването на  СУ“П.Яворов“ с физкултурния 
комплекс и басейните, в началото на 80-те години , се даде 
реална възможност на стотици деца да усвоят този спорт. Някой 
от тях като Фотина и Петър Михалеви, Стоян Велчев, Генади 
Господинов завършиха успешно тази дисциплина в  спортното 
училище  Бургас и записаха имената си като победители  в 

републикански първенства.  Отборът на СУ“П.Яворов“ пази 
в историята си отличия като първенец по плуване в зонални 
първенства на ученическия спорт. Не е късно Стралджа отново  
да излъчи своите  плувни рекордьори. И да се гордее с тях.  

Надя ЖЕЧЕВА
До днес се чудя защо нямам спомен от  посещение в 

Карлово. Нима от училище не са ни водили в този град на 
бликаща героична българска история? Всеки, в чиито вени 
тече българска кръв трябва да посвети време, за да види, да 
запомни, да се възхити на своето Карлово. Много може да 
се разказва, но то, с виждане става!

Възхитителна е атмосферата на селището – спокойно 
уредено в полите на планината. На фона на гордия Балкан 
Карлово изглежда  и красиво, и мистично. Преди да тръгнем 
на разходка спираме пред паметника на братя Христо и Евлоги 
Георгиеви – най-големите български дарители. Научаваме, 
че е дело на скулптора Борис Борисов, че е построен изцяло 
с дарения през…2014г.! Колко дълго е трябвало да почакат 
видните български общественици, благодетели, дарили сред-
ства за построяването на Софийски университет, на българска 
болница в Цариград, на манастири и църкви, за да дойде ред 
на заслужено внимание и към тях. На пергамента в ръцете 
на братята има надпис:”Само надеждата ми че ще мога да 
участвам в преуспяването на Отечеството ми, ме прави да 
умра спокойно…”Дали има хора днес , които живеят с подобна 
надежда и способни на такива грандиозни дарителски дела?

Още въпроси ще си задаваме днес в Карлово. И те няма да 
бъдат никак приятни, трудно ще преглъщаме вълнението, няма 
да изричаме думите, които ще ни давят. Заради величието на 
България, и заради още нещо…

 Вече сме пред грандиозния паметник на Левски. 
Въздействието е много силно. По проект на скулптора Марин 
Василев Апостолът е изобразен в цял ръст с револвер в ръка, 
до него ревящ лъв- олицетворение на разбунтувалия се срещу 
поробителя  български народ. Съзерцаваме тихо, усещаме 
гордостта, величието на мига. И завиждаме на карловци, 
потомци на загиналите през страшните юлски дни на 1877г. 
възприели веруюто на Левски :”Нам свобода и човешки  
правдини трябват!”Няма как този велик син  да не е мерило 

за днешния им ден, за поведението, за отношението към 
България! 

Предстои ни да видим къщата – музей на Васил Иванов 
Кунчев. Много други като нас чакат търпеливо реда си. 
До един четем надписа на входа:”Аз съм се обещал на 
Отечеството си жертва за освобождението, а не да бъда кой 
знае какъв!” Скромност, смирение, уважение към народа, 
пожертвувателност…”А 
не да бъда кой знае ка-
къв…!” Повтаряме си 
го с мълчаливия въпрос 
способни ли сме ние 
днес на подобно призна-
ние или сме подвластни 
на егото, което диктува 
непременно да сме „кой 
знае какви”.

Разглеждаме двете 
стаи и мазето в къщата, 
а то не че има кой знае 
какво да се види – и тук, 
като в дома на Ботев, е 
доста „оголено” – бедно, 
скромно, но …велико. Като доказателство, че не битът е 
мерило за висотата на един дух. Минаваме през експозици-
ята където вниманието ни приковава  сърменото  знаме на 
Карловския революционен комитет основан от Левски през 
1869г. и  униформа от Първа българска легия. Най-дълго се 
задържаме пред тази витрина, като пред храм! Вниманието 
ни е приковано и от онова малко лично тефтерче на Левски в 
което наред с точните сметки за похарчени грошове за рево-
люционна дейност стои и многозначителното „Народеее????” 

Навън,  пред скулптурата на майката-мъченица, минаваме 
на пръсти. Не смеем да попитаме каква е версията на карлов-
ци за съдбата на Гина Кунчева. Непоносимо тежко е да чете 
човек за мизерстващото семейство, за злочестата сиромашия, 
страданията. Непоносимо е  да предположиш, че може и да е 
вярно  твърдението за самоубийството  на клетницата…Само 
си повтаряме: „Дано не е вярно!” Но това не намалява болката. 
Защото става дума за майката на Апостола! И за България!

Напускаме Карлово с убедеността, че трябва да се върнем, 
защото има още много за разглеждане. Градът блика от ис-
тория. Виждаме афишите на предстоящите прояви в града. 
Помечтаваме си да бъдем тук по време на   Празника на 
розата.  Но в  този момент ни е достатъчно само очакването. 

В СУ“П.Кр.Яворов“ Стралджа 

Национален конкурс „Любовта в нас“

ЗА ВЕЛИЧИЕТО НА ОТЕЧЕСТВОТО НИ. 
И ЗА ОЩЕ НЕЩО

Две талантливи момчета от СУ“П.
Яворов“ Стралджа се класираха на призови 
места в XXI Национален конкурс "Любовта 
в нас", Варна 2018. Конкурсът, който е  за 
компютърни визуални изкуства, включен 

в Националния календар на МОН за изяви 
по интереси на децата и учениците за учеб-
ната 2017/2018 година, даде възможност за 
изява на ученици от цялата страна. Негови 
организатори са  МОН, РУО Варна, община 
Варна, ЦПЛР – Общински детски комплекс 
гр. Варна, със съдействието на Сдружение 
„Литературно общество” – Варна. След 
преглед на предоставените творби жури от 
специалисти  разгледа постъпилите творби 
на 136 участници от 21 населени места. 

При класирането в раздел „Компютърна 
рисунка”, втора възрастова група V-VII 
клас, първото място грабна  Мирослав 
Стоянов Минков, ученик от V клас. В  раз-
дел "Мултимедийна презентация", VIII-IX 
клас, на 

II място се класира  Мирослав Деянов 
Великов, ученик от VIII клас. 

Награждаването на лауреатите ще се 
състои на 17.02.2018г. в морската столица.

Браво момчета, гордеем се с вас!

ИЗГОНИХА ЗЛИТЕ ДУХОВЕ, 
ЗАОРАХА, ЗАСЯХА, БЛАГОСЛОВИХА 

ЗА ПЛОДОРОДИЕ
Като пищен, красив, шарен ще се запомни поред-

ният Общински кукерски празник в Стралджа. В него 
взеха участие групи от Първенец, Джинот, Зимница, 
Воденичане, Камен, Стралджа. И всяка от групите показа 
най-красивите маски съхранени от миналото или израбо-
тени с много любов и умения от съвременни майстори.
Зрителите истински се наслаждаваха не само на краси-
вите гугли и капашони, на богатите кукерски костюми, 
които блестяха на слънцето закачливо, възхищаваха се 
на многобройните хлопки  и талантливо изработените 
герданета.  Особено се радваха на представените ритуали 
в които весело  и пародийно, чрез великолепните кукерски 
персонажи, оживя целият човешки живот с  трудолюбието 
и надеждите за берекет, с любовта между мъжа и жената, 
с майсторството в изпълнение на оран и жътва, с отноше-
нието към животните. Забавни бяха  както главните герои, 
кукерските булка и годеник, така и включването на доктор, 
поп, полицай, мечкадарин с мечка. Седем пъти  прозвуча 
един и същи благослов: „Да иде в дън земята злото, да 
бъде цар доброто!“ Седем кукерски булки повториха по-
желанията: „Както е здрав на кукерите джумука, тъй да 
сте здрави всички тука!“ с последващи благопожелания за 
повече деца във всеки дом, за повече жълтички в портмо-
нето, за добра стопанска година.  Журито, с председател 
Недялка Димитрова, нач.отдел „Хуманитарни дейности“ , 
разпредели справедливо средствата осигурени за награди 
от община Стралджа. Класирането оглавиха двете кукер-
ски групи от Стралджа- на читалищата „Стралджа 2016“ и 
„Просвета 1892“. На второ място се наредиха кукерите на 
читалищата от Зимница и с.Камен, а на трето – кукерите 
на Джинот и Първенец. Специалната награда на кмета 
спечели кукерската група на "Воденичане". Връчвайки 
наградите  Атанас Киров, кмет на общината, благодари 
на всички участници с пожелание да продължават и 
поддържат традицията. И все повече млади хора да бъдат 
нейни последователи и разпространители.

Разкази на пътуващия човек
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Фоторепортаж

Животът, тази пъстра броеница, всеки ден ни изненад-
ва с нещо ново и интересно. А ние, хората, с делата си 
определяме пътеката, която ни води напред.

Хубави са моментите на празничност когато човек 
разпуска душата си, отдава се на настроение и радост, 
забравя грижите и проблемите. Но и още нещо – чрез 
празниците дава  доказателствата, че българския дух е жив, 
непреклонен и богат. Защото един народ, който има  своите 

обичани и тачени обичаи, не може да потъне в забрава!
Като шарена черга са нашите зимни празници. Един 

след друг отбелязахме Трифон Зарезан, Кукеровден, Сирни 
Заговезни, Тодоровден. Все красиви и добри дни, с които 
изразяваме себе си, откриваме мястото си в живота, усе-
щаме се силни, способни и горди! А Община Стралджа 
вече подготвя следващите. За да ни заредят с нова доза 
мъдрост, сила и късмет! 

ЗИМНИТЕ ПРАЗНИЦИ НА СТРАЛДЖА
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