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 Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ  ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
 ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ Òåë. çà âðúçêà: 0885802738

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

Офис: Стралджа, 
ул. "Хемус" 43 (до кафе 
аперитив и магазин 
"Централ")

 ÀÂÒÎÌÈÂÊÀ  - качествено вътрешно и външно измиване на леки ав-
томобили и микробуси

ÑÅÐÂÈÇ- обслужване на ходова част, смяна и залепване на гуми, баланс, 
богата гама масла, филтри, антифризи, разнообразие от чисто нови 
летни и зимни гуми, чистачки и др.асортименти

ÁÅÍÇÈÍÎÑÒÀÍÖÈß –  горива на конкурентни цени
ÐÅÑÒÎÐÀÍÒ – разнообразно меню, лятна градина, обслужване  и с вау-

чери за храна
ÕÎÒÅË-  двойни и тройни стаи, един апартамент, оборудвани с хла-

дилник, климатик, собствен санитарен възел, сателитна телевизия с 
LED телевизори

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 8)   31. 3. 2015 ã. 

Íîâà íàðåäáà çà Íîâà íàðåäáà çà 
ìåñòíèòå òàêñèìåñòíèòå òàêñè

 Непосредствено преди обсъждане на докладна записка  относно 
издаване на запис на заповед от община Стралджа в полза на община 
Ямбол, обезпечаваща плащане по договор за безвъзмездна финансова 
помощ за изпълнение на проект „Изграждане на регионална система 
за управление на отпадъците в регион Ямбол- Първа фаза”, 4-ма от 
съветниците на опозицията /Атанас Михайлов, д-р Дора Йовчева, 
Йовка Ангелова,  Живко Ангелов/ напуснаха заседанието. Гроздан 
Иванов обясни напускането  на колегите си с  желанието за повече 
информация по проблема и опасението, че това е едно доста рисково 
за общината решение.

Подробности на стр. 2

Íåäÿëêà Âëàäåâà, êìåòñêè 
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Ïîãðåáàëíà àãåíöèÿ 
„Ðàé” 

Стралджа
организира всички дейности при едно погребение

Ние ще  помогнем да се справите!

ТЕЛ. 0884554761 ИЛИ 0889198988

ПРОМОЦИЯ
ÇÀ ÂÀÑ, ÀÁÎÍÀÒÈ ÍÀ ÒÅËÅÂÈÇÈß – 

ÑÒÐÀËÄÆÀ!
Телевизия „МЕГА НЕТ БЪЛГАРИЯ” – Страл-

джа съобщава на своите абонати, че предлага   
ИЗГОДНА  ПРОМОЦИЯ.

Всички  абонати, които  сключат договор за 2 години, 
ще  ползват НАМАЛЕНИЕ  на  месечната такса:
от  14 лв. на  9,80 лв. 
Възползвайте се от предложението!

Íîâà íàðåäáà çà 
ìåñòíèòå òàêñè

Напълно нова  Наредба № 
5 за определянето и админи-
стрирането на местните такси 
и цени на услуги утвърди  с 11 
гласа „за” и 6 „въздържал се” 
ОбС в Стралджа.  Решението 
е продиктувано от настъпилите 
изменения в Закона за местните 
данъци и такси и промени  на 
законодателството свързани  с 
въвеждането на комплексно 
административно обслужване. 

Запазва се условието услуги-
те в общината да бъдат обикно-
вени/  със срок на изпълнение в 
рамките на нормативно опреде-
леното време/, бързи/ в рамките 
на ½ от срока на обикновената/ , 
експресните ще се изпълняват в 

рамките на един работен ден или 
незабавни, които  гражданите 
ще може да получават в рамки-
те до четири работни часа. За 
всяка от услугите е посочено и 
съответното заплащане. Наред-
бата определя размера на ТБО, 
такси за ползване на пазари, 
тържища, тротоари, площади, 
улични платна и терени с друго 
предназначение, такси за детски 
градини, ясла, млечна кухня, 
домове за социални услуги и 
грижи, такси за технически и 
административни  услуги и др.

В хода на работата съветни-
ците  приеха без забележки От-
чет по изпълнение дейностите на 
Общинската комисия по закрила 

на детето и план за работата през 
новата година, отчет за дейност-
та на звеното за вътрешен одит. 
Единодушно беше решението 
за предоставяне на общински 
пасища и мери на собственици 
на животни. В зависимост от 
броя и вида  на отглежданите 
животни  земеделските стопани 
получават за крава – от 2 до 10 
дка, за телета, малачета, юници 
– от 2 до 8 дка, за овце-майки, 
кози –майки – от 1 до 3 дка.  
Определената такса от 6 лв./
дка  за периода до 31.03.2016г.
ще се внася   до 30-04.2015г. 
Такса от   3 лв./ дка  за периода  
01.04.2016г.- 30.09.2016г., внася-
не до 30.04.2016г. За парцелите 

попадащи в НАТУРА 2000 такса-
та  е от 7,00 лв./дка  и съответно 
3,50лв/дка

ОбС  единодушно даде съ-
гласие за участие на общината 
във фонд „Общинска соли-
дарност”, целева дейност към 
НСОРБ. Целта на Фонда е да 
отпуска в рамките на до 4 дни 
финансова помощ на общини 
за първоначално покриване на 
извършени аварийно-спасител-
ни дейности.

Непосредствено преди об-
съждане на докладна записка  
относно издаване на запис на 
заповед от община Стралджа в 
полза на община Ямбол, обезпе-
чаваща плащане по договор за 

безвъзмездна финансова помощ 
за изпълнение на проект „Из-
граждане на регионална система 
за управление на отпадъците 
в регион Ямбол- Първа фаза”, 
4-ма от съветниците на опози-
цията /Атанас Михайлов, д-р 
Дора Йовчева, Йовка Ангелова,  
Живко Ангелов/ напуснаха засе-
данието. Гроздан Иванов обясни 
напускането  на колегите си с  
желанието за повече информа-
ция по проблема и опасението, 
че това е едно доста рисково за 
общината решение. Г-н Андонов  
даде допълнителна информация  
за провежданата процедура по 
избор на изпълнител за закрива-
не на сметището в Стралджа, за  

необходимостта от изграждане-
то на депото в Ямбол, което ще 
реши много сериозния въпрос и 
на останалите общини за извоз-
ване и преработка на отпадъци-
те. С 9 гласа „за” от  останалите 
в залата 12 съветници  кметът 
на общината   получи пълно-
мощията да подпише запис на 
заповед  в полза на община 
Ямбол в размер на 5 056 911 
лв. за поемане на финансова 
отговорност при непризнаване 
на извършените по проекта 
разходи в размер определен от 
Управляващият орган на ОП 
”Околна среда”2007-2013г. и/ 
или ИА „Одит на средствата 
от ЕС”.

Îáùåñòâåíà ôîíäàöèÿ 
„Âúëêàíà Ñòîÿíîâà”
По предложение на кмета на община Стралджа 

Митко Андонов с мнозинство от 9 гласа  ОбС утвърди  
създаването на Фондация на името на народната певица  
Вълкана Стоянова. Тя ще се управлява от Управителен 
съвет с председател Иван Георгиев, зам.кмет на общи-
ната и членове  Атанаска Кабакова, Кольо Пехливанов, 
Николай Николов и Надя Жечева. В решението на ОбС 
се посочва още, че Фондацията е юридическо лице с 
нестопанска цел за осъществяване на дейност в общест-
вена полза. Учредител е община Стралджа, действаща 
и изразяваща волята си чрез ОбС – Стралджа, която 
предоставя безвъзмездно имущество под формата на 
2000 лв. за постигане целите на фондацията.

Учредяването на фондацията „Вълкана Стоянова”  е 
от голям обществен интерес, тъй като ще се популяризи-
ра името и творческата дейност на обичаната българска 
народна певица, родом от с.Люлин, община Стралджа, 
за която общината създаде и провежда от 1995г. На-
ционален конкурс за надпяване „С песните на Вълкана 
Стоянова”. Идеята на г-н Андонов е  новосъздадената 
организация да подпомага утвърждаването на бъл-
гарския фолклор и традиции, да развива ценностната 
система на хората от общината и в национален мащаб.  
В Устава на Фондацията  са посочени целите и идеите за 
съхраняване създаденото от Вълкана Стоянова културно 
наследство за поколенията. Учредителите   ще работят 
за откриване  и подпомагане на талантливи деца и мла-
дежи в усилията и стремежа им да развиват своите за-
ложби и потенциал в сферата на народното творчество и 
автентичен български фолклор. Ще създава възможност 
за стимулиране, материално и морално,  творческите 
търсения на млади дарования с успешни изяви и челни 
награди от конкурси, фестивали, състезания в областта 
на българския фолклор. Ще работи за   повишава адап-
тивността в търсенето и намирането на информация за 
събития, както и за  насърчава свободния обмен на идеи, 
касаещи млади таланти, за  разработка и реализация на  
ефективни практики за стимулиране на деца и младежи  
към системни и последователни занимания с български 
фолклор,  иницииране и организиране на  кампании в 
национално ниво, свързани с българския фолклор и 
популяризиране името на Вълкана Стоянова.  

Учениците от четвъртите кла-
сове при ОУ "Св. Св. Кирил и 
Методий" Стралджа участваха 
отборно- три отбора  в Предвилик-
денско математическо състезание 
.Поставените задачи провокираха 
участниците, като се започна от 
лесни към по -трудни задачи. 
Децата работиха за верен и бърз 
отговор. Капитаните  на отборите 
докладваха за резултатите, а жури,  
съставено от родител, ученик от  
5 клас и директора  на учили-
щето Дора Найденова, оценява 
отборите.

На поканата се отзоваха  много 
родители и по - големи ученици от 
училището.

Състезанието протече напрег-
нато и оспорвано за отборите. 
Всички се  справиха успешно, до-
пускаха се и грешки в бързината.

На първо място се класира 
отбора на ІV „А” клас.

Ñúñòåçàòåëåí äóõ è æåëàíèå çà ïîáåäà

Всички участници получиха 
награди и грамоти.

Принос за добре проведеното 
състезание  имат преподавателите 

Стефка Георгиева, Диана Балъкчи-
ева и Атанаска Мозакова. Подобни 
прояви са  традиция в училището, 
чрез тях се  провокират  знанията 

на учениците, изгражда се спло-
теност, отговорност за работа в 
екип, гради се  състезателен дух 
и желание за победа.

Община  Стралджа 
започва прием на доку-
менти за предоставяне 
на услугата "Личен асис-
тент". Крайният срок за 
подаване на заявленията 
е 3 април 2015г.. Образци 
за заявленията - в Ин-
формационен център на 
общината. 

Приемът на докумен-
тите е в изпълнение на 
проект на Агенцията за 
социално подпомагане 
"Нови възможности за 
грижа" с партньори об-
щините в България.

Изминалата 2014г.  е една 
от най-силните за училищното 
настоятелство при СОУ ”П. 
Яворов” – Стралджа. Такъв е 
изводът от финансовият отчет 
на председателя Боряна Ата-
насова. Наличността  от 3 490 
лв. в началото на периода  е 
попълнена от  годишен наем  
училищна земя- 1342 лв., рента 
от местна земеделска коопера-
ция – 1988 лв., 600 лв. постъ-
пления от продажба на билети 
за ученическия театър,  още 500 
лв. спонсорство. С решение на 
Управителния съвет  настоятел-
ството осигурява средства за 
поддържане на плувния басейн- 
800 лв, закупена е необходима 
аудиотехника -830 лв., за награ-
ди на ученици са изразходени  

ÏÐÈÅÌ ÍÀ 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ ÇÀ 
„ËÈ×ÅÍ ÀÑÈÑÒÅÍÒ”

Ñ ãðèæà çà äåöàòà è ó÷èëèùåòî
400 лв., още 932 лв. са платени 
за  препарати и пособия по ма-
териалната база на училището. 
В края на календарната година 
по сметката си настоятелството 
разполага с   близо 4400 лв., 
които са допълнени  от нови 
постъпления от членски внос  и 
аренда. За проби и дезинфекция 
на басейна са вложени нови 
1028 лв., закупена е и аудиоси-
стема за 321 лв. В края на март 
в касата на настоятелството се 
съхраняват  4118 лв.

На заседанието беше потвър-
дено,  предстои   подписването  
на  пореден договор за наем 
на земеделска земя, което ще 
носи  приходи. Всеки лев от 
финансите на настоятелството 
се разпределя  по решение на 
управителния съвет съобразно 
нуждите на училището и в полза 
на учениците. Създадена още 
през 2002 г. до сега  УН   не 
само е първото на територията 
на общината, но и с най-голям 
опит и доказан авторитет. 

Ñòðàëäæà ïîäêðåïè 
÷àñúò íà çåìÿòà
За поредна година община Стралджа подкрепи инициативата 

„Часът на земята”. Тази година  най-голямата природозащитна 
инициатива  в света бе насрочена за 28 март в 20,30ч. когато за 
един час хората по целия свят  изгасиха осветлението с апел за 
по-устойчиво бъдеще на планетата.

Най-мащабната акция в света стартира през 2007г. Часът на 
Земята привлича все повече привърженици. Община Стралджа 
вече трета година е последовател на идеята.  Всички, които оби-
чат и пазят природата желаят да дадат своя принос за опазване 
на горите и водите, за съхраняване на животинския и растителен 
свят.   В община Стралджа един от начините за подкрепа на  при-
родозащитната инициатива е залесителната дейност по проекти 
, която осигурява растеж на хиляди млади фиданки черен бор в 
местността „Мараш”.
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Òâîð÷åñêî äúëãîëåòèå  ñ 
òðàäèöèè è ìîäåðíè èäåè
Най-голямото, най-актив-

ното, с най-разнообразна 
дейност – така се определя 
стралджанското читалище в 
общината. Напълно заслу-
жено заради  постиженията, 
идеите, успехите, заради 
любовта  към традициите и 
подкрепата на новаторство-
то, заради приемствеността 
в  съхраняване, обогатяване 
и разпространяване на бога-
тото фолклорно наследство. 
„Нашето читалище ще продължи да се утвърждава  и възражда и то според новите 
изисквания на живота – като място , осигуряващо достъп до култура и информация, 
нужни на всеки човек. Като място, където може да се осъществи повелята на времето-  
обучение цял живот, творческо дълголетие.” С тези думи Мария Толева, председател 
на читалището, изрази  всеобщото убеждение на присъстващите на отчетното годишно 
събрание. Преди това тя разказа подробно за поставените цели, извършените дейности, 
постигнатите резултати, отличията, концертите и представленията.

Художественото творчество на читалището  се изразява с дейността на самодейните 
състави, групи и индивидуални изпълнители. Общо във формациите са включени над 
2000 деца, ученици и граждани. ФА”Въжички”, който навърши своите 50 години, 
поддържа пет танцови групи, всяка от които със свой стил, програма и успехи. Мно-
жество са участията в общински, регионални и национални фолклорни прояви, от 
които самодейците се завръщат традиционно с най-високите отличия.    Годината беше 
успешна и за кукерската група, която също донесе не малко награди за читалището. 
Добри думи заслужи и театралния колектив „Мелпомена”, който спечели публиката 
с постановката „Вражалец” и завоюва наградата на Съюза на българските артисти. 
Поредното предизвикателство за артистите-самодейци е  подготовката на Вазовата 
комедия „Службогонци”. Разнообразна е дейността на библиотеката, която разполага 
с над 15 хил.тома литература, компютърна зала и интернет услуги и привлича все по-
вече посетители. През отчетния период те достигнаха  5 857. Не липсват дарители на 
книги както и стремеж за въвеждане на нови форми за разпространение на литература.

Грижата за читалището  от страна на настоятелство  се изразява в разработката и 
реализацията на проект за обновление на сградата. Осигурена е допълваща субсидия 
от Министерство на културата в размер на 25 хил.лв. с които е ремонтиран покрива, 
освежена е фасадата, фоайето на читалището. Направен е ремонт на водосточната 
инсталация и обшивка на репетиционната зала. Усилията сега са насочени към оси-
гуряване на озвучителна техника.

 „Читалището в Стралджа е индикатор за културната дейност в общината.Със 
своята дейност предизвиква и останалите читалища да обогатяват и разнообразяват 
идеите си, да доказват творчески възможности.”, подчерта в изказването си кмета на 
общината Митко Андонов, който е и член на настоятелството. Той със задоволство 
отбеляза поддържането на интереса към читалищната дейност от децата ,учениците, 
младежите, които не спират да овладяват танцовото изкуство, включват се в програмата 
на самодейните колективи, радват се на изявите и постиженията, което ги мотивира 
да продължават да се развиват в тази област. Поднасяйки благодарност към всички 
самодейци, към членовете на настоятелството, г-н Андонов подчерта, че техният труд 
е потребност и удоволствие, гордост и радост за стралджанци.

Одобрявайки дейността през изминалата 2014 г.  присъстващите гласуваха и  новият 
план за работа през 2015, който е не по-малко богат и разнообразен. 

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Íåäÿëêà Âëàäåâà, êìåòñêè íàìåñòíèê ñ. Òàìàðèíî:

Âñè÷êî çà íàøåòî îáùî áëàãî!
- Г-жо Владева, от-

четът  Ви за мандата 
2011-2015г. предизвика 
явен интерес и одобре-
ние сред хората. Как 
приемате това? 

- Още докато се под-
готвях за събранието 
реших, че трябва изцяло 
да представя моя отчет 
съобразно  отчета на 
кмета Митко Андонов. 
За мен беше истинско 
удоволствие да разкажа 
за постиженията на об-
щината , а от там и за 
всичко онова, което ус-
пяхме да направим  ние 
в Тамарино с помощта 
на общинското ръковод-
ство. Радвам се, че хора-
та разбраха това, оцени-
ха високо колективната 
работа. Фактът че кмета 
Митко Андонов при-
съства на събранието е 
показателен. Тамаринци 
за пореден път имаха 
възможност да споделят 
свои предложения, идеи, 
да зададат въпроси.  

- Какви са стреме-
жите Ви за развитие-
то на селото?

- В кметската ин-
ституция работя от 37 
години. От 2011 г. е 
назначението ми като 
км.наместник. Разби-
рах, че отговорностите 
ми порастват неимовер-
но. Вложих всичко от 
себе си , за да оправдая 
доверието.Нито за миг 
не съм престанала да 
живея с проблемите, 
тревогите и потребно-
стите на хората. Моите 
цели винаги са били 
всъщност и целите за-
ложени в  Програмата 
на г-н Андонов. Да, 
годините преминават 
натоварени, динамич-
ни, повече трудни и 
по-малко радостни. Но 
това по никакъв начин 
не намали увереността 
ми, че можем. Старая 
се да бъда отговорна, 
последователна на зая-
вените принципи в Про-
грамата на г-н Андонов 
в началото на мандата – 
откритост, прозрачност, 
законосъобразност, це-
лесъобразност, диало-
гичност, дисциплина.

- Какво успяхте да 
постигнете?

- Като район на разви-
то земеделие непрекъс-
нато подпомагах мест-
ните земеделски произ-
водители – за сключване 
на споразумения, за ре-

гистрацията на живот-
новъдите, за ползване 
на общински мери и 
пасища, за опазване на 
продукцията...Не до-
пуснахме проблеми с 
транспорта. Тамарин-
ци имат добри възмож-
ности за пътуване до 
центъра на общината и 
областта , до съседните 
селища. Поддържаме в 
добро състояние общин-
ските сгради  - кметство 
и читалище, здравна 
служба, детската пло-
щадка, парка, чешмите, 
улиците...

- Кои са проблемите, 
които Ви притесня-
ват?

- Има такива за съ-
жаление. Тревожи ме 
постепенното обезлю-
дяване на селото, зас-
таряването, липсата на 
работа за по-младите...
Срещам разбиране от 
общинското ръковод-
ство,  жители на Тама-
рино  са включвани в 
оперативни програми, 
някой от тях продължа-
ват да работят, за което 
благодаря на г-н Ан-
донов и неговия екип.  
Чувстваме загриженост-
та и за подпомагане 
на възрастни и болни 
самотни хора. Възполз-
ваме се от програмите 
„Помощ в дома” и „Ли-
чен асистент”. Това все 
пак дава някаква сигур-
ност и спокойствие на 
уязвими хора.

- Имате ли подкре-
пата на спонсори при 
различни инициативи?

- О, да! И това ни дава 
надежди за решаване на 
не един въпрос. Спонсо-
ри  помагат за почист-
ване на улиците, косене 
на тревата, поддържане 
на детската площадка, 
парка, двора на църк-
вата, за чакълиране на 
улици,  поддържане на 
храма...За всички тези 
жестове е редно горещо 
да благодаря на хора 
като Стоян Владев, Каля 
Тенева…

- Какво още пред-
стои да се случи в Та-
марино?

- Предстои полагане 
на водопровод, матери-
алите вече са закупени 
от общината, тази го-
дина е полагането на 
тръбите. Периодично 
оптимизираме уличното 
осветление. Стремим 
се към подобряване на 
сметосъбирането, за-
реждаме с нови съдове 
за смет, мотивираме 
хората и за разделно съ-
биране на отпадъците.

- В какво се измерват 
грижите за децата?

- В Тамарино имаме 
7 деца, които учат в 
училището на Войника. 
Осигурен е автобусен 
превоз. За свободното 
време предлагаме  по-
сещение в компютър-
ната зала, библиотеката. 
Поддържаме в добро 
състояние местата къ-
дето децата обичат да 
играят. Веднага ми се 
иска да допълня и за 
вниманието към въз-
растните. За тях е До-

машен социален пат-
ронаж. Грижим се за 
снабдяване на хората с 
дърва за огрев. При въз-
можност съдействаме за 
осигуряване на едно-
кратни помощи от ОбС 
за особено нуждаещи 
се. Селото се обслужва 
от лекар, мед.фелдшер 
и стоматолог.

- Нали не пренебрег-
вате културата?

- Ни най-малко! Може  
да се похвалим с една 
богата и разнообразна 
читалищна дейност, с 
традиции, които хората 
поддържат и обичат. Тук 
е мястото да кажа, че с 
активната подкрепа на 
г-н Андонов успяхме да 
ремонтираме читалищ-
ната сграда. Участвахме 
в програмата „Глобал-
ни библиотеки”, имаме 
своите успехи на об-

щински и регионални 
празници. 

- Като цяло доволна 
ли сте от постигна-
тото?

- Не съм максималист. 
Имам реална преценка 
на постигнатото. Зная, 
че можем много пове-
че. Имам подкрепата 
на тамаринци, а това 
ми дава увереност, че 
можем  да променяме 
живота на село. Бла-
годаря и на фирмите, 
които ни подкрепят, на 
английската общност с 
която  живеем в един 
приятен синхрон. Иска 
ми се да гледаме по-оп-
тимистично на утреш-
ния ден. И това което 
можем, непременно да 
го променяме така как-
то желаем. Всичко е в 
името на нашето общо 
благо!
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Ïðèåìåí äåí âúâ Âîéíèêà
С доверие, 

с надежда и 
очакване за 
р е ш а в а н е 
на  местни-
те проблеми  
тръгнаха жи-
телите на с. 
Войника за 
среща с кме-
та на общи-
ната Митко 
А н д о н о в .  
Изнесеният приемен ден  стана повод за сериозен 
разговор какво се случва в селото, как да се преодо-
ляват трудностите и да се върви напред. Възрастният 
бай Диньо даде тон на срещата припомняйки силния 
дух на войничани, борбеността им, устойчивостта на 
препятствията. „Г-н Андонов, ние ви вярваме, знаем, 
че няма да оставите без последствия  нашите тревоги!”, 
подчерта старецът, формулирайки въпроса за принуди-
телно присвоени имоти в селото. След него група мъже 
и жени  един след друг се жалваха че  са загубили соб-
ствеността си  по схемата „дарение-продажба”, че водят 
дела, но не могат да си я върнат. Хората признаваха, 
че са известили омбудсмана за проблема, че са писали 
до не една институция, но гласът им остава в пустиня. 
Изслушвайки ги търпеливо г-н Андонов прояви разби-
ране към всеки. Изрази готовността си да сигнализира 
НС чрез народните представители , ще информира и 
НСОРБ с предложение за промяна в Закона за ползване 
на земеделските земи.

Приемният ден продължи с посещения на други 
граждани, които поставяха въпроса за възстановяване 
на програмите за временна заетост, търсеха реализация 
на труда си, сигнализираха за опасно свободно движе-
ние на агресивни кучета. Като хора, които ползват услу-
гите на Домашен социален патронаж направиха някой 
предложения за промяна в менюто. Споделиха болката 
си от състоянието на тротоарите и необходимостта от 
ремонт на улиците. Не се размина  коментарът за опаз-
ване на околната среда. Всичко това на практика показа, 
че жителите на Войника не само милеят за своето родно 
място, но и търсят своите пътища за подобряване на 
живота в селото.   

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îá ùè íà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîëÎá ùè íà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë
ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12, òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com

Íàäãðàæäàùî îáó÷åíèå ïî 
êëþ÷îâè êîìïåòåíòíîñòè

Â Îáùèíà Ñòðàëäæà ïåòè ïðîåêò ïî ÎÏ”Àäìèíèñòðàòèâåí êàïàöèòåò” 

В  и з п ъ л н е н и е  н а 
проект„Надграждащо обучение- 
Община Стралджа”-  пети по-
ред  по ОП”Административен 
капацитет”,осъществяван с финан-
совата подкрепа на ЕС чрез ЕСФ,  
служителите от общинска адми-
нистрация участваха в тридневно 
обучение в Поморие. Проектът, 
който  е по приоритетна ос „Уп-
равление на човешките ресурси”, 
подприоритет „Компетентна и 
ефективна държавна администра-
ция” има за  цел  придобиване на 
нови компетенции и осигуряване 
качествено и адекватно обслужва-

не на гражданите чрез надгражда-
щи обучения. 

На старта на обучението кме-
тът на общината Митко Андонов 
поздрави участниците, припомни 
целите и задачите на проекта и 
изрази всеобщото желание след 
обучението административното 
обслужване в общината да навлезе 
в един нов етап, а гражданите да 
усетят още по-сериозно внимание 
и европейско обслужване. Това 
потвърди и Атанаска Христова 
секретар на общината и ръково-
дител на проекта. Разпределе-
ни в четири групи участниците  

получиха пакет материали и под 
ръководството на компетентни лек-
тори бяха увлечени в лекционни и 
практически занятия  Проф. Милен 
Балтов много интересно представи 
темата „Управление на промяната, 
времето и стреса”, ангажира внима-
нието на курсистите  за феноменът 
„време” и неговата стойност, насочи 
последвалият диалог към целите, 
приоритетите и планирането както 
и за това какво трябва да се оп-
ределя като спешно в работата на 
служителите. Личната ефективност, 
доброто ефективно планиране на 
работното време днес вече не са 
само понятия, а конкретни познания 
на административните служители. 

Всеки от тях е наясно   с подходите, 
методите и техниките за справяне 
със стреса, с умение биха могли да 
управляват емоциите си, което пре-
връща натоварения с напрежение 
работен ден в далеч по-поносим и 
приятен. За това допринесе  лектор 
Марина Дичева, а  Светла Динева   
занима аудиторията с що е това 
ефективност и ефикасност, моти-
вация и удовлетвореност. В хода на 
работата  разговорите преминаваха 
от модел на Левин , принцип на 
Парето и прозорецът на Айзенхауер 
до иерархия на потребностите по 
Маслоу и двуфакторната теория на 
Херцберг за мотивацията…

Като доказателство за добре 

усвоена теория участниците  с 
огромно желание приеха предиз-

викателството за изграждане мо-
нумент на високоефективните хора, 

където идеите бяха забележителни, 
а изпълнението и представянето 
-  перфектни. Богатство на идеите 
имаше  в изготвяне и представяне 
на видеоклип на тема „Община 
Стралджа – мислим и работим за 
нея”. За още по-доброто опозна-
ване съдейства попълването на 
различни тестове. На финала всеки 
получи сертификат за завършено 
обучение с пожелание за мотивира-
на и  ефективна  работа в общинска 
администрация в името и за добро-
то на гражданите.С благодарност 
към лекторите и участниците  г-жа 
Христова потвърди, че обучението 

е изиграло ролята си за повишаване  
квалификацията на служителите 
в администрацията и проектът  е 
допринесъл за  придобиване на 
ключови компетентности от об-
щинските служители за качествено 
и ефективно изпълнение на задъл-
женията. Всичко това ще способ-
ства за изграждане на лидери, спо-
собни да постигнат обвързаност на 
поставените стратегически цели на 
администрацията с управлението 
на човешките ресурси в нея, за 
повишаване професионалните 
знания и умения на общинските 
служители.

Неизчерпаеми са идеите на 
клуб ”Дълголетие” Стралджа за 
съвместен клубен живот. Посре-
щането на пролетта  неуморните 
ентусиасти съчетаха с един праз-
ник, открехнат към света. Като 
доказателство за  добро познаване 
на културата, традициите, фолк-
лора и желание за разширяване 
на кръгозора.

Äúëãîëåòíèöè- ìåæäóíàðîäíèöè

Áèíàðåí óðîê â ÎÓ ”Ñâ. ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé” Ñòðàëäæà

„Ñ ïðèðîäàòà è òåõíîëîãèèòå â ÷àñ”
Учениците от VІІ а клас на ОУ ”Св. св. Кирил и 

Методий” Стралджа   участваха в един интересен 
бинарен урок. Това помогна  да повишат знанията си 
за видовете взаимоотношения между организмите в 
природата и изброяването им чрез различни примери 
от природата , затвърждаване  знанията за кръговрат 
на веществата и енергията в природата. Звучи някак 
сложно, но децата наистина се справиха. Под ръко-
водството на своите преподаватели Пенка Георгиева и 

Стойка Колева учениците почувстваха какво  означава любовта към природата и как 
могат да обогатяват екологичната  си култура. Част от целите на урока бяха още при-
добиване на увереност при работа в мрежова среда,  усъвършенстване на основните 
начини за достъп в Интернет и провокиране интереса към създаване и представяне на 
презентации. По всеобщо мнение на педагозите възпитаниците са показали формиране 
на знания, умения и навици за работа в съвременна среда, развитие на ума и интелекта.

 В хода на урока за преподаване на повече знания са използвани  задачи за самос-
тоятелна работа върху съставяне на хранителни вериги, представяне на презентации. 
Умело са насочвани за търсене на информация чрез Интернет. Като домашна работа 
учениците имат задание да   работят по темата за опазване и развитие на околната 
среда с цел запазване биоразнообразието в езерото „Вая” и природен парк „Странджа”.

Íàãðàäà çà ìëàä òâîðåö
Ученичката Антония Драгомирова от ОУ 

”Хр.Ботев” Войника  спечели трето място  в 
литературния конкурс на  читалище „Съгла-
сие” Ямбол за есе на тема „Майчице свята”. 
Училищното ръководство и  съучениците  
истински се радват на този успех с пожелание 
Антония да продължава  да ги изненадва с 
творчески идеи. Честито! 

В началото отвориха широко 
врати, за да влезе  Пролетта, която 
подари  цвете , усмивки и настро-
ение на всички. За да почувст-
ват нахлуването на новия сезон 
помогна бодрото кукуригане на 
петела. Без значение за възрастта 

Мара Мирева, Златка Саллакова, 
Йорданка Джабарова, Добринка 
Койчева, Стоянка Вълева, Стойка 
Андонова и Руска Балтова влязо-
ха в ролята на перуники и зюм-
бюли, кокичета и заръмкъдета, 
теменужки и нарциси… Залата 
грейна в красота и многоцветие. 
Прозвучаха стихове за пролетта. 
Водещият Маринка Колева умело 
насочваше вниманието към всяка 
следваща изненада. 

Появата на туристическа гру-
па от Международна федерация 
на жените предизвика овации и 
очакване за нещо особено инте-
ресно. Случи се! Станка Кирова в 
ролята /и носията!/ на македонка  
поздрави всички с песента „Ка-

терино моме”, Българката Делка 
Куртева й отговори с народната 
песен „Тръгнала ми е Милена”. 
Николинка Стойчева беше удиви-
телна като индийка. Не й отстъпи 
по оригиналност и гъркинята 
Петранка Рахнева. Ръкопляскания 
имаше за участието на рускинята 
Любка Александрова и туркинята 
Димка Халачева.

Празникът продължи с оби-
чайното стралджанско настро-

ение, песни , хумор и танци. 
Някак естествено към клуб „Дъл-
голетие” се вля и организацията 
„Диабет”. Всички заедно вече 
обсъждат следващата идея, която 
непременно трябва да бъде по-
оригинална.

Ïðîåêò - "Íàäãðàæäàùî îáó÷åíèå - îáùèíà Ñòðàëäà"
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Като че ли буквално от 
изневиделица  във  фейсбук 
пространството се появи една 
прелюбопитна снимка, която 
привлече вниманието на страл-
джанци и на всички ценители 
на историята. Публикацията е 
на Любомир Юруков, който по-
твърждава, че фотографията е от 
село Стралджа. Не се споменава 
в кой период е направена, но е 
повече от ясно, че става дума за 
началото на миналия век.

Фотоапаратът е „хванал” 

един от емблематичните момен-
ти на онова време – посещение 
на герана/кладенеца/. Двете 
млади жени са гиздосани в пре-
красната народна стралджанска 
носия с вадените престилки, 
бродираните  ризи, надиплените 
рокли , с накитите… До тях е 
по-възрастна жена, забрадена с 
ръченик, нейната престилка в 
по-тъмни краски  подсказва и 
възрастта й. Жената  е нарамила 
кобилицата с менците, които 
видимо блестят от чистота. 

/Вероятно предупредени за 
снимката жените са със сери-
озно, почти строго изражение, 
изрядно и примерно  застанали 
пред обектива като че ли леко 
обидени , че някой нарушава 
работата им.  Другите съдове за 
вода  са подготвени за пълнене  
за което помага млад мъж об-
лечен с традиционните  потури 
, елечето, запасан стегнато с  
пояса. Самият кладенец видимо 
е един от най-старите. Край 
него е положен калдъръм, в по-

далечен план се виждат сламени 
постройки. 

Със сигурност за снимката 
може да се разказва много. И 
всеки, който добре познава 
историята на Стралджа, ще от-
крива нови и нови детайли, ще  
припомня разкази на възрастни 
хора , ще подсказва истории.

С благодарност към Любо-
мир Юруков за този подарък. 
В.”Стралджански вести” ще 
публикува и други подобни 
архивни находки.

Ðàçêàçúò íà 
åäíà ñíèìêà

×èòàëèùå è äàðèòåëè 
ñ åäíà öåë

„Трудното време в което  живеем налага да бъдем 
единни, да си помагаме и да гледаме в една посока!” С 
този призив Стойка Маринова, председател на читали-
щето в Тамарино , се обърна към членовете на местния 
културен храм, благодари  на всички дали своя принос 
за развитието на самодейността, културата и традициите 
и даде нови идеи за бъдещото развитие.

Гост на отчетното събрание беше Митко Андонов, 
кмет на общината, който с внимание изслуша отчетния 
доклад. Читалищната сграда в селото разполага с кино-
салон с над 200 места, библиотека и компютърна зала 
на която  през миналата година е осъществен ремонт.  
Интересно е ,че ако в библиотеката посетителите  са над 
500 за годината, то в компютърната зала те са  двойно 
повече. Читалището отчита като успех участието в 
Програма „Глобални библиотеки”. Благодарение на 
това разполага с 4 компютъра, , размножителна техника 
, мултимедийно устройство, касетофон. Дарители под-
крепят обновлението на книжния фонд. Поддържа се 
изпълнението на богат Културен календар с привличане 
на всички възрастови групи. Читалището дава пример 
с поддържане на традициите по народни и национални 
празници, чествания, годишнини. Много  успешна е 
работата с децата, които  участват в лазарската група, 
създават настроение на хората и увереността, че бога-
тото фолклорно наследство ще продължи във времето. 
Интересни са инициативите  за изложбата „Произведено 
в моята градина”, организацията на празника 185 г. от 
основаването на селото,  Деня на християнското семей-
ство с конкурс „Надиграване по двойки”, коледарски 
празник, Тодоровден и др. Похвални са усилията на 
читалищното настоятелство за разработка на проекти, 
участие в обучителни курсове, участие в общински и 
регионални празници. 

 „Винаги съм вярвал, че в Тамарино има хора кои-
то не само искат, те могат да организират красиви 
празници, да продължават традициите, да поддържат 
българщината”, отбеляза в изказването си кмета Митко 
Андонов поздравявайки за усилията и всеотдайността 
читалищното ръководство.   

Ïðè èçâîðèòå íà  Îðôåé
На  21.03.2015г. ученици   от 

ОУ "Св. Св Кирил и Методий” 
,с.Зимница ,след кратко пре-
късване отново взеха участие 
в Юбилейното15-то издание на 
Националния детски олклорен 
конкурс "Орфеево изворче" 
гр.Ст.Загора.

Във Втора възрастова гру-
па  Василка  Илиева  от  2  
клас   представи две песни.С 
артистичното си изпълнение и 
талант на певица   -  малката, 
Голяма певица успя да впечатли 
още в ранните утринни часове  
журито  и заслужено спечели 
наградата си-Грамота за съот-
ветната възрастова група.

Това мотивира останалите 
участници,които с неподпра-
вено и оригинално дефиле 
на сцената на Синдикалния 
дом в града представиха шест 
автентични носии от различни 
етнографски области на страната,предоставени  от  г-н Неделчо  
Василев, учител  в  ОУ  с.  Зимница.Успешното   представяне  им 
отреди поредната грамота   в раздел „Автентични носии”.

В очакване  на  финалното участие, децата посетиха Регионал-
ния исторически музей- гр. Ст.Загора.Повече от два часа баха нуж-
ни , за да разгледат богатата сбирка на музея -обхващаща периода 

от Античността до 
Руско-Турската Ос-
вободителна война. 
Най-голям интерес 
у тях   предизвика 
разкритата Антична 
улица на града, во-
деща до Античния 
Форум на града и 
Източната порта на 
Августа Траяна.

С л е д в а щ а т а  
спирка  след  му-
зея  беше Зоопарка 
на града, намиращ 
се в подножието на 
парк Аязмото , чи-
ето залесяване се 
свързва с делото на 
Митрополит Мето-

дий Кусев, който с лични средства закупува и засажда различни 
дървесни видове.

С богатото си видово разнообразие и с  интересна беседа Зо-
опаркът  остави интересни впечатления у децата.

Не беше подминат и Парк Мол Галерия   с интересната си ар-
хитектура и атракциони за деца- малките зимничани  се пренесоха 
в света на съвременните модерни игри за деца.

Но - предстоеше последното участие на Трио "Зимничанка". В 
състав-  Пепа Колева, Марта и Дора Димитрови -  в раздел   Трета 
възрастова група. Триото се представи блестящо- залата и журито 
ги аплодираха  заслужено,  което донесе последната награда.

Денят неусетно измина в шеги и закачки, в състезание и отдих 
по улиците на един колкото древен, толкова и съвременен град. 
Вкусили веднъж от магията на победата, пили вода от Извора на 
Орфей, децата си дадоха дума да се върнат отново на следващото 
издание на конкурса.

Пътувайки обратно към Зимница, децата носеха в душите си 
спомена за един необикновен ден.

Ïîðåäíî ó÷àñòèå
За четвърта поред-

на година танцов със-
тав „Тракийче„ при 
ОУ”Св .Св .Кирил  и 
Методий” гр. Страл-
джа взе участие в 15 
юбилеен национален 
музикално - фолкло-
рен конкурс "Орфеево 
изворче" в гр. Калофер 
на 20.03.2015г.

Танцът с който се 
представиха децата „Надиграване „, е с включени елементи на 
коледари, буенек и  завършва с право българско хоро.

Разучаването , репетициите и самото участие донесе на деца 
радост и удовлетворение от доброто представяне  .При пълна зала 
от публика децата заслужиха много аплодисменти и поздравления.

Ръководител на Танцов състав „Тракийче е педагога Мария 
Тенева Димитрова.

За доброто настроение и с учебна цел децата посетиха Къща му-
зей на Христо Ботев и се изкачиха на Паметника на Христо Ботев.

Âîäàòà å æèâîò
Във връзка с 22 

март – Световен ден 
на водата в ОУ”Хр.Бо-
тев” Войника се про-
веде един интересен 
празник. С най-голя-
мо желание в него се 
включиха учениците 
от начален етап, които 
под ръководството на 
г-жа Милена Узунова, 
показаха драматиза-

ция, рецитираха стихове, изпяха любими песни. По - големите 
ученици , организирани от г-жа Иванка Георгиева и г-жа Мими 
Бонева, също се включиха в празника и разказаха за свойствата 
на водата, представиха музикална програма, посветена на тази 
животворна течност без която не можем. 

   И малки, и големи участваха  в конкурса за рисунка на тема 
„Водата е живот”, което се превърна в истинско предизвикателство 
за уменията и творчеството. Проведена беше и викторина на тема 
„Най, най за водата”. Всички получиха награди за старанието. 
Денят приключи с ведро пролетно настроение.

Îòâîðåíè î÷è çà çíàíèÿ
Празник на буквите от-

празнуваха първолаците 
от ОУ,,Христо Ботев,,-Вой-
ника. Гости на празника 
бяха кмета на селото Жеко 
Жеков,  Атанаска Христо-
ва,  секретар на общината, 
Живка Василева, директор 
на училището, Мария Сто-
янова, представител на учи-
лищното  настоятелство, 
Недялка Кръстева  от местното читалище,учители и ученици. 
Децата изнесоха прекрасна програма, развълнуваха присъстващите  
със своите песни, стихове, приказки и поговорки. Доказаха ,че 
вече могат да четат и пишат. Специални благодарности получи-
ха   техните учители г-жа Златева и г-жа Пашова. Поздравления 
към всяко дете  от името на кмета на общината Митко Андонов 
и подаръци –книжки поднесе г-жа Христова. С  пожелания да 
съхранят стремежа към знания  първолаците приветства и кмета 
на селото Жеко Жеков.
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Òðàóðíà àãåíöèÿ „Ïîêîé” – 

Ñòðàëäæà
Предлага ковчези на цената на общината.

Доставката в рамките на града е безплатна. Цена за брой  
плюс кръст  - 67 лв.

Певецът и композиторът Захари Чернев /вдясно/ поднася микрофон на проду-
цента д-р Цонка Иванова, докато тя чете словото си в х-л „Бургас”

 Станислав Марашки/вдясно/ миг преди да вземе думата от Захари Чернев /
вляво/, за да произнесе кратко приветствие в разгара на шоуто „Захари Чернев 
и приятели” Снимки: Николай Славов

Íîâà ïåñåí íà Çàõàðè ×åðíåâ è 
Ñòàíèñëàâ Ìàðàøêè ïðîçâó÷à â Áóðãàñ

На 7-ми март, в 
навечерието на 
празника на же-

ната в панорамния рес-
торант на х-л "Бургас" 
избухна взрив от весе-
ло настроение, музика и 
песни. Празничното шоу 
”Захари Чернев и прия-
тели”  се състоя от 19.00 
часа на 7 март тази го-
дина и включи познати 
и любими на публиката 
лица от сцената, между 
които звездите от X factor 
, Захари Чернев, бургаски 

млади звезди от "Гласът 
на България" , руската из-
гряваща звезда Ингга, нова 
песни от бургаски автори, 
томбола „Билет за Рим „ 
и още много изненади в 
едно ексклюзивно шоу, 
посветено на Осми март. 
Гвоздеят на програмата, 
обаче, беше най-новата пе-
сен на Blackshugar/”Черна 
захар”/ „Концепция за кар-
тинна рамка”, създадена 
по текст на Станислав 
Марашки.Развълнувани, 
продуцентът, композито-
рът и текстописецът се 
обърнаха  към публиката 
и изразиха емоционално  
тяхното взаимно уваже-
ние  един към друг. В не 
по-малко приповдигнато 
обръщение извън  протоко-
ла продуцентката д-р Ива-
нова съобщи, че посвещава 
участието си в  шоуто на 
своите две дъщери на своя 
своя приятел от Брюксел 
Сабри.

   Текстът на песента е 
създаден по едноименното 
стихотворение на  Мараш-
ки, включено в третата  му 
книга , носеща необичай-
ното заглавие „Книга във 
форма на правоъгълник”. 
По-късно стихотворението 
претърпява няколко  публи-
кации в различни издания, 
докато стигне до своето 
музикално претворяване.
За него и за останалите 
текстове в книгата през 
2006 година авторът беше 
удостоен с най-престиж-
ната награда на Съюза 
на свободните писатели 
„Народен будител”.

Свят, далеч от блес-
тящия свят на арти-
стите

/из словото на д-р Цон-
ка Иванова в х-л „Бургас”/

 „… Признавам, че като 
лекар се чувствам малко 
неудобно тук , в блестящия 
свят на артистите. Моят 
свят е по-обикновен. Той 
не е осветен от прожекто-
рите и в него всеки ден се 
срещам не с карнавалното 

веселие, а с човешката 
болка. Тя се регистрира от 
диагностичната апаратура, 
но още по-безпогрешно 
се чете в човешките очи. 
Вероятно за да победя тази 
болка, а може би и заради 
това , че винаги безумно 
съм обичала музиката и 
танца , предприех това 
космическо пътешествие 
из галактиката на музи-
калното продуценство.Има 
, обаче, и нещо друго: то 
е бликащият от енергия 
и талант Захари Чернев. 
Не, няма грешка: това е 
същият този Захари , кой-
то неведнъж е разплаквал 
публиката със своя дрезгав 
глас. Захари, чийто богат 
репертоар включва и руски 
романси, и италиански 
балади , и песни на Сте-
фан Диомов и други наши 
известни композитори. За  
любителите на статисти-
ката е важно, че е той е 
лауреат на много между-
народни награди, за  служ-
бопоклонниците – че е бил 
директор на редица музи-
кални фестивали, но за мен 
по-важно беше това, че 
неговият музикален стил 
ми допадна още от самото 
начало. Огъня подкладе, 
обаче, и Станислав Ма-
рашки със своята възтор-
жена препоръка:”Захари не 
измени нито на музиката, 
нито на своя роден град 
Бургас – беше ми казал 
Станислав. - Няма да из-
мени и на една обща кауза 
за създаване на  забавни 
песни.Той трябва да бъде 
нашият човек!”Но нека 
започна отначало и ви 
разкажа за историята на 
заболяването, наречено 
„продуциране на музика”.

  Преди години в моя 
кабинет дойде сатирикът 
Станислав Марашки и ми 
подари книга. Тя носеше 
странното заглавие „Книга 
във форма на правоъгъл-
ник” и   тъжният хумор в 
нея будеше колкото смях, 
толкова и размисъл. Така 
за първи път се докос-
нах до уникалния стил 

на Станислав Марашки 
и то още много преди да 
получи своите 27 нацио-
нални литературни на-
гради, почетния знак на 
Бургас и почетния знак на 
Министерството на култу-
рата „Златен век” за цялос-
тен принос в развитието 
на българската култура. 
Едно от стихотворения-
та в книгата се казваше 
„Концепция за картинна 
рамка”. Още тогава то ме 
впечатли със своята заше-
метяваща оригиналност и 
с веселото си настроение, 
с което авторът ме поко-
ри окончателно. От това 
впечатление до първата 
ни обща песен оставаше 
само една крачка, която аз, 
Захари и Станислав изми-
нахме с огромен възторг и 
вдъхновение.

   В песенната история, 
която ще чуете след малко, 
се разказва за един древен 
художник , който дълго 
не рисувал нито една кар-
тина. Причината за това 
била твърде необичайна: 
нямал пари за рамки. Е, 
накрая все пак намерил 
решението. Намерили са 
го, всъщност, Станислав 
Марашки и Захари Чернев.
Първият – със своето слово 
, а вторият – с жизнера-
достната мелодия на пе-
сента , от която ще узнаете 
каква  е била съдбата на 
този странен майстор на 
четката,  наречен от автора 
„зографин”…”

Ореолът би бил за друг
/из словото на Ста-

нислав Марашки в х-л 
„Бургас”/

„…Ако утре ми се на-
ложи да пиша нов текст за 
песен и в него отново се го-
вори за ореол, този път ще 
го поставя не около главата 
на светец, а около главата 
на Захари Чернев…”

ÏÐÅÄÍÀÌÅÐÅÍÎ 
ÏÐÈÑÚÑÒÂÈÅ 
ÍÀ „ÂÅ×ÅÐÒÀ ÍÀ 
ÕÓÌÎÐÀ”  

/из интервюто на За-

хари Чернев по ТВ „RN” 
- канал „О” в предаването 
„Добро утро, Бургас!” от 
11.03.2015 г./

„…Питате защо съм из-
брал Станислав Марашки 
за автор на текста на мо-
ята песен. Това не стана 
веднага, а след проучване. 
Когато Станислав ме пока-
ни на „Вечерта на хумора”, 
проведена по негов сцена-
рий и включена в официал-
ния календар на Есенните  
литературни празници на 
община Бургас през 2014 г. 
, аз седнах на един стол по-
назад и внимателно се зас-
лушах. И текста на думите, 
които се произнасяха, и 
цялостният сценарий на  
вечерта, и неговото  уме-
ло поведение като водещ 
окончателно ме убедиха, 
че трябва да работя с този 
човек. Вярно, че Марашки 
е известен и в Бургас, и в 
страната, но имах нужда и 
от лично доказателство…”

ÏÅÑÅÍÒÀ Å ÍÀ 
ÍÈÂÎÒÎ ÍÀ 
×ÓÄÅÑÍÈß ÒÅÊÑÒ

/Из писмо на Сергей 
Трайков до Станислав 
Марашки/

„…Песента много ми 
хареса! Чудесна е! На ни-
вото на чудесния ти текст. 
Пожелавам ти песента да 
стане първо национален, 
после балкански, след това 
европейски, а на края и 
световен хит, да се продаде 
в милионни тиражи и да 
ви направи милионери и 
тримата - и теб, и компо-
зитора-певец, и продуцент-
ката, която да си възвърне 
вложените разходи. И ти 
вече да не работиш нищо 
цял живот, а само да се 
забавляваш…”

ÂÑÅÎÁÙÎ 
ÎÄÎÁÐÅÍÈÅ Â 
ÐÅÄÀÊÖÈß „ÕÓÌÎÐ, 
ÑÀÒÈÐÀ È ÇÀÁÀÂÀ” 
íà ÁÍÐ

/мнение на Борис Ар-
наудов от  личен разго-
вор между него и Захари 
Чернев/

„…Текстът ни е познат. 

Той е от една книга на 
Станислав Марашки, която 
имам отдавна. Изслушахме 
песента в редакцията и на 
всички тя много ни хареса. 
Всичко върви в синхрон – и 
текстът, и музиката… „
ÒÅÊÑÒÚÒ ÏÀÑÂÀ ÍÀ 
ÌÅËÎÄÈßÒÀ ÊÀÒÎ  
ÏÅÐÔÅÊÒÍÀ ÄÐÅÕÀ

/Из писмо на Виолета 
Станиславова до Ста-
нислав Марашки/

„…видях клипчето и 
много ми хареса песента. 
Става и за танцуване, и за 
запяване от много хора, , за 
повдигане на настроението. 
Много е ритмична, а тек-
стът наистина й пасва като 
перфектна дреха. И двамата 
сте много добри. Моите 
поздравления. 

Дано има късмет да влезе 
в някоя класация на БГ радио 
и да се върти из ефира…”

ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÇÀ 
ÊÀÐÒÈÍÍÀ ÐÀÌÊÀ

Музика: Захари Чернев
Текст: Станислав Марашки
Продуцент: д-р Цонка Иванова
Изпълнява: Захари Чернев

Било е то така отдавна...
Зографин, уж от пръв разред,
една картина стародавна
не правел вече с дни наред.

И как рисувал би, когато
за рамки нямал си пари?
Сребро той нямал, нито злато...
И тъй бездействал от зори.

Но нещо к’во се сетил тамка
и се запитал, бос и гол:
"Не може ли, наместо в рамка,
светците да са с ореол?"

О, генийо на вси предтечи,
сразил чрез хитрост бедността!
След теб и ореолът вече
е рамка във живописта.

И край на всичките неволи...
И той светии заредил,
рамкирани от ореоли
в прекрасен живописен стил.

До днес за него се приказва…
Но нищо чудно в тоз престол,
щом на светците се подмазва, 
не с к’во да е, а с ореол…

P.S.За повече видеоинформация на адрес:
https://www.youtube.com/watch?v=dN3nPsUISEs&list=

PLf5FZxhop9nq-gBix9FoGmsaEfILQRajf
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Театър Плюс 
Испания, България, Сърбия 

представя 

Театъра на КарабасТеатъра на Карабас 

спектакъл за малки и големи, 

намръщени и засмени 

бели и червени 

... и зелени! 
Безотговорно куклено шоу за най-отговорната публика 

Може ли на площада? 
Може!  

И в театъра може, и на площада може. 
И театър на площада може!!! 

Театъра на Карабас

Театър Плюс е театрално семейно сдружение, което се занимава със създаването, разпро-
страняването и представянето на куклени спектакли за деца от 3 до 103 години.
Олга и Александар Чурчич, тя от България, той от Сърбия, се сдружиха по между си още 

в студентските си години първо по студентски, а по-късно и по професионален начин, за да 
създадат първо семейство, а после и първия си професионален куклен спектакъл.

"МНОГО ВКУСНО" (спектакълът) има такъв успех, че ги изстрелва по световните сцени. 
От 2001 живеят и се дружат в Испания, където се назовават Teatro PLUS, без да знаят, че 
"плус" на испански е "мас" (mas). Но Театър Мас не звучи добре.

"Театърът на Карабас" е плод на собственият им театрален опит в Испания, а самият 
герой Карабас, макар и взет от руската лтература, която от своя страна го е взаимствала 
от италианската, има своето реално отражение в испанските театрално-продуцентски от-
ношения. Но това са излишни подробности.
Карабас е "собственка на кукления театър, човекът, който даде на Пинокио (и Буратино) 

онези 5 златни монети, доктор на куклените науки, АС Дон Карабас".
Спектакълът е площадно шоу за всички възрастови единици, даже и за тези, които никога 

в живота си не са стъпвали в куклен театър и нямат представа какво е.

В ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

Ã Ð À Ô È Ê ÇÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈßÒÀ ÍÀ ÒÅÀÒÚÐ  ÏËÞÑ
15 май – читалище Стралджа – за двете детски градини
16 май – читалище Първенец /след обед/
18 май – читалище Войника
19 май – в ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” Стралджа
29 май – читалище Лозенец

×èòàëèùíàòà äåéíîñò âúâ Âîäåíè÷àíå

Ïðèåìñòâåíîñò 
è íîâè íàäåæäè

Ëàçàðêè ïîäïîìàãàò ÷èòàëèùíàòà äåéíîñò

Читалището във Водени-
чане е някак по-различно 
от останалите в община 
Стралджа. Основната при-
чина за това са младите 
хора, които напоследък 
активно , напористо и с ог-
ромно желание се включват 
във възстановяване на тра-
дициите. Примерът го даде 
лазарската група. Всяка 
пролет момичета обличат 
най-красивите народни но-
сии, пеят лазарски песни 
и танцуват във всеки дом. 

Посрещат ги с радост и с 
надежда за добро, даряват 
ги.  Само през миналата го-
дина  групата  отчете прихо-
ди в касата на читалището в 
размер на 764 лв. Средства 
които  по желание на лазар-
ките са вложени  за закупу-
ване на озвучителна уредба. 
Този жест накара всички 
присъстващи на отчетното 
събрание на читалището 
да поднесат благодарности 
към момичетата, да ръко-
пляскат за загрижеността  и 
готовността да подпомагат 
читалищната дейност. Не 
по-малко активна е и кукер-
ската група, която на този 
етап не се присъединява 
към читалището, но радва с 
изявите си всички водени-
чанци. Които не крият ра-
достта си, че има достойни 
примери на приемственост 
в традициите. Не е далеч 
денят, когато и кукерите  ще 
усетят необходимостта да 
се присъединят към духов-
ния център, изразиха уве-
реността си членовете на 
читалището заедно с това, 
че са готови да подкрепят 
подобни инициативи за 
поддържане на традициите, 
да помагат за развитието на 

групите и техните  изяви и  
извън селото.

Пред членовете на чи-
талището и гостите Ма-
рия Толева, зам. - кмет и 
Кунка Иванова от Регио-
нален център „Читалища”, 
в представения отчет на 
настоятелството беше обър-
нато внимание  на всички 
отбелязани във Воденичане 
празници. Похвала имаше 
и  за пенсионерската група, 
която продължава да дава  
пример в организацията на 

срещи, празници, чества-
ния. Липсата на достатъчно 
средства определя малкото 
закупени през годината 
книги за библиотеката. За-
това пък, със съдействието 
на общината, в читалището 
се осъществява дългоочак-
ван ремонт. Закупени са 
нови пердета за голямата 
зала на стойност 800 лв. В 
новия бюджет са заложени 
още 1500 лв. за довършване 
на ремонтните дейности.

В крак с времето чита-
лището развива не само 
културната , информацион-
на и книжовна дейност, 
но и компютърни услуги, 
към които има сериозен 
интерес. 

В изказванията воде-
ничанци  бяха пределно 
искрени. Те оценяват по-
стигнатото, но имат далеч 
по-сериозни цели свързани 
най-вече в обединяване 
усилията на всички и обо-
гатяване на читалищната 
дейност. Това стана при-
чина за избор на ново ръ-
ководство. С единодушие 
предпочитанията натежаха 
за  председател да бъде из-
брана Виолета Мирчева и за 
членове  Елена Ангелова и 

Радостин Петров. В прове-
рителната комисия ще чле-
нуват Мима Костова, Петя 
Стоянова и Добрина Ку-
нева. Отново в интерес на 
по-богата дейност в бъдеще 
беше гласувано членския 
внос  за една година да  се 
увеличи от 1 на 2 лв.  Взето 
бе решение в компютърната 
зала  всеки да ползва ком-
пютрите  срещу такса от 2 
лв. годишно. За деня всеки 
може да сърфира  един час 
безплатно, но  всеки след-

ващ част да се таксува с по 
1 лв. Добро впечатление 
направи и предложението 
за  сформиране на танцов 
състав в селото.

Оценявайки усилията 
на читалищните дейци да 
съхранят наследеното от 
дедите, да обогатяват и раз-
пространяват традициите  
гостът Мария Толева, зам.- 
кмет на общината, благода-
ри за активността и пожела 
още по-сериозна дейност и  
успехи. Тя поднесе поздрав-
ления от името на кмета на 
общината Митко Андонов 
с уверението, че общината 
ще продължава грижите и 
подкрепата на читалищната 
дейност във Воденичане.

 „С това  сериозно же-
лание да бъдете сред най-
добрите,  готовността да 
привличате , подкрепяте 
и поощрявате младежката 
инициативност вие наис-
тина има с какво да ни 
изненадате! Пожелаваме 
ви успех!”, подчерта г-жа 
Толева.

    Присъстващите гласу-
ваха единодушно предста-
вените документи – отчет 
на настоятелството и бю-
джет за новата 2015г.



Êóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿÊóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿ â â 
çåìëèùàòà íàçåìëèùàòà íà Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, 
Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, 
ÄðàãîäàíîâîÄðàãîäàíîâî ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!

 
 

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, машин-
но пастиране
 продажба на пълна гама нови 

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

- Ãóìè, àêóìóëàòîðè è ÀÃÓ 
– с 0% лихва, на изплащане
-При плащане в брой:  
за 4 гуми – 20% отстъпка
За 2 гуми  – 15 % отстъпка

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service

831 март 2015 г. ÑÏÅÊÒÚÐ

„Áëàãà âåñò” íà  Êëóá „Áëàãà âåñò” íà  Êëóá 
„Íàäåæäà” – Ñòðàëäæà„Íàäåæäà” – Ñòðàëäæà

0890101017  ИЛИ 0988363702 
продава изгодно апарта-

менти в Бургас,  Слънчев 
бряг, Свети Влас, Пампоро-
во, Банско. 

Цени от 9 450 евро
/Изгодни наеми/. 

Êóêåðè â îáùèíà 
Ñòðàëäæà íà íàöèîíàëíè 
ôåñòèâàëè
Участието 

на кукерските 
групи при чи-
талище „Про-
света-1892” 
С т р а л д ж а 
и  читалище 
„Възражда-
н е -  1 9 2 6 ” 
Зимница  в 
тазгодишния 
маскараден 
ф е с т и в а л 
„Старци” в 
Турия  оси-
г у р и  н о в и 
отличия и радост за самодейците. Представянето на 
красивите костюми, фантастичните маски и огромния 
брой хлопки привлякоха вниманието на зрители и жури. 
Кукерите от община Стралджа, носители на първи места 
от тази проява, сега се завърнаха и с награди за второто 
място. С всяка изява в различни краища на България 
гуглите и капашоните на Стралджа и Зимница се по-
срещат със заслужен интерес. Не отличията, а призна-
нието на многобройната публика особено радва всеки 
от участниците, които са мотивирани да продължават 
да разпространяват местния кукерски обичай.

Çà ïîðåäåí ïúò îáëàñòíè ïúðâåíöè
Õàíäáàëèñòèòå îò ÎÓ”Ñâ.ñâ.Êèðèë è Ìåòîäèé” - Çèìíèöà

На областното първенство по 
хандбал за ученици, проведено на 20 
март в ПГСГ”Кольо Фичето” – Ямбол, 
възпитаниците на ОУ”Св.св.Кирил и 
Методий” -Зимница за пореден път 
завоюваха безапелационно първите 
места   във възрастова група – V-VІІ 
клас.  Момичетата победиха отбора 
на ОУ”Л.Каравелов” Ямбол с резул-
тат 6:4, а момчетата се наложиха над 
отбора на същото училище с резултат 
13:12.

     Радостта и гордостта са заслуже-
ни! Този пореден успех за училището 
на Зимница е  на децата-спортисти. 
Той е и поредното достижение на 

Иван Иванов, учител по физическо 
възпитание и спорт и неотменен тре-
ньор на отборите по хандбал, човекът, 
който пали любовта към спорта, който 
създава от своите ученици истински 
състезатели.

     С поздравление и благодар-
ност за усилията и всеотдайността 
директорът Галина Александрова из-
разява очакването на целия колектив 
момичетата и момчетата от ОУ”Св.
св.Кирил и Методий” Зимница, под 
ръководството на своя треньор, да 
пожънат успехи на Зоналното първен-
ство по хандбал, което ще се проведе 
през месец април в Бургас.

Ïðîëåòíè åìîöèè è âäúõíîâåíèå

Деца ,  майки  и 
бащи, баби и дя-
довци  избраха в 

неделния ден да бъдат заед-
но на стадиона в Стралджа, 
където, под патронажа на 
кмета Митко Андонов,  
клуб „Надежда” органи-
зира поредния спортен 
празник „Блага вест”. В 
деня на пролетта обилно 
слънце грейна над града, 
марашки вятър пощипва-
ше малки и големи, което 
допълваше очарованието 
на празника. „Този вече 
традиционен празник на 

жените е очакван и обичан, 
той зарежда с енергия и 
пролетни надежди, той е 
повод за радост и настрое-
ние”, каза в своето поздрав-
ление към участниците г-н 
Андонов и пожела успешно 
представяне на всички. Под 
вещото ръководство на съ-
диите Стоянка Янева, Дора 
Рибарова и Георги Митев 
бяха сформирани отборите 
по футбол и народна топка. 
И ако при футбола „Страл-
джа 1” и „Стралджа2” бяха 
почти равностойни, то при 
народната топка отбори-

те „Ученици”, „Майки” 
и „Учителки” се състе-
заваха с невероятен хъс. 
Публиката аплодира всяка 
добра спортна проява, ръ-
копляскания насърчаваха  
най-борбените спортисти. 
Невероятни бяха емоциите 
при теглене на въже. Еднак-
во щастливи от всяка победа 
бяха и децата, и възрастни-
те. Върхът на настроението 
осигуриха участниците в 
надбягване с чували. Всички 
вложиха максимум старание, 
за да постигнат победа. И 
най-хубавото беше, че ор-
ганизаторите не огорчиха 
никой. Наградите стигнаха 
за всички. Връчвайки ги 
Атанаска Христова, секре-
тар на общината и член 
на Управителния съвет на 
клуб „Надежда” благодари за 
активността, отправи поже-

лания за здраве и пролетно 
настроение. И припомни, 
че дамския клуб подготвя 
две други интересни прояви 

– великденски благотворите-
лен бал на 2 април  и тради-
ционния празник „Баба учи 
внуче”- на 8 април.


