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

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

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

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

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

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ!

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

email: s_vesti@abv.bg Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 11)   7. 06. 2016 ã. 
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”ÌÅËÈ ÑÒ” ÅÎÎÄ – Ñòðàëäæà”ÌÅËÈ ÑÒ” ÅÎÎÄ – Ñòðàëäæà

За обида на Гроздан Ива-
нов  и засягане честта и 
достойнството му  при 

възникнал инцидент на 24 сеп-
тември 2015г. След заведено 
дело от  Гроздан Иванов срещу  
подсъдимата  Мима Костова Ан-
донова Ямболският районен съд 
на свое публично заседание от 

16 май т.г. постанови сключване 
на спогодба по делото. По искане 
на Гроздан Иванов подсъдимата 
се задължава да поднесе публич-
но извинение за извършените 
от нея спрямо него деяния, като 
извинението да бъде публикувано 
във в.”Стралджански вести”- 
официален бюлетин на Община 

Стралджа.
Припомняме, че до делото се 

стигна след като на 24 септември 
м.г. в качеството си на репортер от 
ТВ”Алфа” Гроздан Иванов беше 
грубо обиждан и руган от г-жа 
Андонова.

На стр.2 – блиц интервю с 
Гроздан Иванов
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ÏÐÈÅÌÍÀ
Народният представител ИВАН ЧОЛАКОВ ще има 

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

Записване: в офиса на ПП ГЕРБ, Стралджа

ТЕЛ.0886245874 
ÏÐÎÄÀÂÀ ÈÇÃÎÄÍÎ

Ìàøèíà çà ïå÷åíå íà ÿäêè.

Ñàìî 7 ìåñåöà  îò íà÷àëîòî íà ìàíäàòà

Àòàíàñ Êèðîâ – 
Êìåò íà ìåñåöà

Кметът на Община Стралджа Атанас 
Киров получи максимална подкрепа  в 
конкурса за май „Кмет на месеца”, орга-
низиран от  Портала на българските об-
щини. Близо 35 000 души от цялата стра-
на, участваха в гласуването за подкрепа 

на своя фаворит.  В категорията 
общини с население под 20 000 
души състезанието беше най-
оспорвано като двубоят  между 
кметовете на общините Страл-
джа и Тервел се реши буквално 
в последните минути.  В крайна 
сметка Атанас Киров изпревари 
своя колега достигайки 39% 
подкрепа. Интересното в слу-
чая е , че въпросната награда 
идва без заплащане от страна на 
общината към уеб портала на 
българските общини, практика 

, позната от предходни години.
Темата на надпреварата беше 

"Развито земеделие".  Конкур-
сът показва, че участниците 
в гласуването дават висока 
оценка на г-н Киров за во-
дената общинска политика 
по отношение развитието на 
земеделието в района. Отчи-
тайки значението на отрасъла 
за осигуряване на работни 
места кметът изведе като при-
оритетна задача подкрепата 
на земеделието. Проведените 

срещи със земеделски про-
изводители, обсъждането на 
проблемите, вземането на 
решения от ОбС за отдаване 
под наем на общински мери 
и  пасища на местни животно-
въди са само началото на една 
ефективна и резултатна работа. 
В предстоящото заседание на 
ОбС г-н Киров ще предложи 
на съветниците да утвърдят 
Общинска наредба за охрана, 
чрез която ще намерят реше-
ние и проблемите по опазване 

на общинската собственост и 
селскостопанската продукция. 
Според кметът, който споделя 
своите идеи за разработка на 
проекти по утвърдената вече 
МИГ, готовност за осигуряване 
условия за местна реализация 
на земеделската продукция, 
създаване на браншови орга-
низации и съвместна дейност с 
общината, успехите и  доброто 
ръководство  се коренят в же-
ланието, волята и отговорност 
на екипът, с който работи.

Îñìî çàñåäàíèå íà ÎáÑ – Ñòðàëäæà

Ïðèåìàíå íà íîâè íàðåäáè
С изслушване на информация  от управителя на ВиК дру-

жеството в Стралджа относно състоянието на водопроводната 
мрежа в общината и качеството на питейната вода ще започне 
Осмото заседание на ОбС Стралджа на 9 юни от 10,00ч. Ще 
последват докладите на директорите  за дейността на ЦДГ”М.
Рубенова” и ЦДГ”Здравец”. Като четвърта точка кметът 
Атанас Киров ще предложи на съветниците за обсъждане и 
приемане  на отчети за дейността  и изразходените средства 
от лицензираните клубове, финансирани от бюджет 2015г.

В дневния ред на заседанието е включено предложение 
за приемане на нова Наредба №2 за придобиване право на 
собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне 
за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи 
– общинска собственост както и за изменение на Наредба № 
17 за регистрация, отчет, правила на движение и изисквания, 
на които да отговарят ППС с животинска тяга. Г-н Киров е 
вносител и на проект за  Наредба №20 за охрана и опазване 
на селскостопанското имущество в общината.   В хода на 
заседанието  се очакват още  решение за безвъзмездно прех-
върляне на собственост върху земеделски земи – частна дър-
жавна собственост на бившия СПИ/Социално педагогически 
интернат/ на полза на общината, за издаване разрешително 
за ползване на водни обекти и за водовземане, отпускане на 
еднократни финансови помощи и др.

- Г-н Иванов, Ямбол-
ски районен съд поста-
нови спогодба по дело, 
което Вие заведохте 
срещу съпругата на бив-
шия кмет на Община 
Стралджа, доволен ли 
сте от това, че г-жа 
Андонова трябва да Ви 
се извини публично?

Ãðîçäàí Èâàíîâ: „Óäîâëåòâîðåí ñúì! Íå 
èñêàõ ïàðè, èñêàõ ïðîñòî èçâèíåíèå!”

- Да, предложението 
за публичното извинение 
бе мое. Не исках пари 
или присъди от и сре-
щу госпожа Андонова. 
Въпреки нанесените ми 
физически травми , в мен 
тогава остана обидата. 
Знаете, че казаните думи 
са по-болезнени от рани-
те. Най-болезнено за мен 
беше, че в спора въпрос-
ната госпожа намеси мои 
близки роднини, които 
вече не са сред нас. Там 
ударът бе най-тежък. 

- Скандалът тогава 
стана публичен и хиля-
ди станаха свидетели 
на него посредством 
телевизия “Алфа” и ин-
тернет. Ако сега срещ-
нете госпожа Андонова Çàñèëåí èíòåðåñ êúì 

ñúâåòíèöèòå îò ÌÊ „Ïðîìÿíà”
При засилен интерес преминават срещите на об-

щинските съветници от местна коалиция „Промяна” 
с жителите на селата в Общината. В присъствието и 
на кметовете на посетените места, десетки жители 
поставят проблемите и тревогите си. Не липсват и 
похвалите към новата власт, която според повечето 
само за няколко месеца с действията си е дала ясна за-
явка за един успешен мандат. На повечето от срещите 
присъстват лично председателят на ОбС – Стралджа 
Живко Ангелов, както и председателят на групата на 
„Промяна” в местния парламент Гроздан Иванов. И 
според двамата, тези срещи са много полезни и за 
хората по селата, и за общинските съветници, за да 
знаят точния курс, по който Общината трябва да се 
движи. Според Иванов, част от поставените проблеми 
вече са решени, което наистина показва нуждата от 
този вид срещи. Представителят на управляващите 
в местния общински съвет допълни, че:” Тези срещи 
са  част от предизборните обещания, а  поетите обе-
щания трябва да се спазват”. Срещите в останалите 
села в общината ще продължат и през месец юни по 
предварително изготвен график.

какво бихте и казали?
- Ще я поздравя. Аз не 

съм злопаметен. Самият 
факт, че тя се съгласи на 
публично извинение във 
вестник „Стралджански 
вести” означава, че тя 
осъзна вината си. Всеки 
греши, важно е да ос-
ъзнаваме грешките си. 
Въпреки, че със съпру-
гът й сме политически 
опоненти, това не значи, 
че трябва да се стига 
до обиди и безпочвени 
нападения. В полити-
ката трябва да работиш 
с факти, а не с лакти. 
Лично аз така разбирам 
тази материя. Винаги 

съм търсил и работил за 
истината и просперитета 
на Община Стралджа и 
България и ще продъл-
жа да го правя, дори ако 
това ми коства да понеса 
още удари и обиди. Но 
лично за мен случка-
та с госпожа Андонова 
остава в историята. Аз 
съм й простил. Един от 
основните принципи на 
Махатма Ганди е, че : 
„Слабите никога не мо-
гат да простят. Прошката 
е качество на силните” . 
А за да продължим дела-
та си в полза на нашата 
община и Родина , то 
трябва да сме силни.

Îáùèíà Ñòðàëäæà ïîäêðåïè  ÍÊ”Äà èç÷èñòèì Áúëãàðèÿ çàåäíî”
Íàä 300 ó÷àñòíèöè ñúáðàõà è èçõâúðëèõà îêîëî 5 òîíà îòïàäúöè 

О б -
щ и н -
ска ад-
мини -
с т р а -
ц и я , 
у ч и -
л ища , 
детски 
гради-
ни, со-
циални 
заведе-
ния  и 
служи-
телите от кметствата по 
селата се  включиха с до-
броволен труд   по почист-
ване на улици, площади, 
паркове, стадиони, детски 
градини. След  направе-
ния инструктаж от Иван 
Иванов зам.кмет на общи-
ната, работата стартира по 
изготвения от еколозите  

график и разпределение 
на участниците.  Групите 
в Стралджа направиха об-
орка в централната градска 
част, в района на подлеза, 
кооперативния пазар, жи-
лищните блокове. Въпреки 
старанието голяма част от  
раздадените торби оста-
наха празни.  „Ограниче-

ното количество събрани 
отпадъци в Стралджа тази 
година е в резултат на  на-
ложената вече  добра ор-
ганизация за ежедневно 
почистване на града, под-
черта при равносметката 
г-н Иванов, според който 
градът се поддържа еже-
дневно в добър вид и не 
се допуска  замърсяване, 
което ще продължи и за на-
пред”. Общината създаде 
организация и за сериозно 
почистване в гробищния 
парк на общинския център 
където работниците от 
повременната заетост по-

ложиха 
макси-
м у м 
усилия 
за  от -
с т р а -
няване 
на  из-
о б и л -
н а т а 
тревна 
р а с -
тител-
ност. 
Като 

ползотворен беше отчетен 
деня за почистването  в 
Зимница, където в кампа-
нията се включиха  пред-
ставители на кметството, 
читалището, училището , 
детската градина. Похвала 
от кмета  заслужиха учас-
тниците в трудовия ден в 
Александрово, които успя-
ха да съберат над 20 чувала 
с отпадъци, покосени бяха 
избуяли треви и храсти  в 
парка.
Трудовият ден протече 

успешно във всички села 
на общината, където вре-
мето  позволи това.
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Ñúâìåñòíè óñèëèÿ çà 
âúçðàæäàíå íà äîáðè ïðàêòèêè

Îò÷åòíî-èçáîðíî ñúáðàíèå íà Ñäðóæåíèå çà ëîâ è ðèáîëîâ "Ñòðàëäæà”

Със своите  800  членове 
в 21 дружества  Сдруже-
нието за лов и риболов 
„Стралджа” е една солидна 
и заслужаваща уважение 
организация. В основната 
си част в нея преобладават 
ловците, те са 680, други 
120 са и ловци, и риболо-
вци. За изминалата година 
Сдружението отчита една 
добра  ловно-стопанска  
дейност и резултати които 
доказват, че имат възмож-
ности за много повече. 
Според анализа на дивечо-
вите запаси от пролетните 
таксации, които се приемат 
като основно ловно меро-
приятие,  зайците наброяват  

над 4700, фазаните са близо 
500, яребиците надскачат 
6 хиляди, сърните – 232, 
диви прасета 211 и т.н.  На-
блюдаваното увеличение на 
сърните и благородния елен  
е вследствие на  правилното 
подхранване и цялостната 
грижа на ловците. Двойно 
повече се оказват дивите 
свине. През последните 
години ловците полагат 
засилени грижи и за тях, 
поддържат се хранилките, 
които заедно със солищата 
са над 50. Хранилките за 
фазани са 120. В отчета се 
посочва осигурен концен-
триран фураж 14 т. Заекът 
все още е под критичния 

минимум. Същата е тенден-
цията и при дребния дивеч 
като това се обяснява и с 
недостатъчното разселва-
не на млади птици.  През 
годината ловците са успели 
да разселят само  60 бр. 
фазани и 240 бр. яребици. 
Факт е , че има желание за 
построяване на волиери, но 
вандалските похождения на 
малцинствени групи  спира 
инициативите. Вредният 
дивеч се представя от 204 
чакали, 108 лисици, близо 
70 скитащи кучета.  

През отчетния период 
са отстреляни  2396 пъдпъ-
дъци, 462 гургулици, 198 
гугутки, 187 бекасини, 120 

гъски. Отстрелът на дива 
свиня бележи намаление 
от 150 на 120. През периода 
са отстреляни 430 чакали / 
неудовлетворителен резул-
тат при увеличаващата се 
популация/и 127 лисици.

Липсата на подходящи 
водоеми определя слабото 
представяне на любител-
ския риболов. Нормално 
е планирането на промяна 
при положение  , че е за-
купен 3т фураж  с подго-
товка за зарибяване със 
сомчета. Добри намерения 
има ръководството и за 
организирането на състе-
зания за улов на риба на яз. 
Леярово. Все още остава 

пожелание  създаването на 
клуб по кинология. Макар 
че Сдружението има не 
малко добри собственици 
на елитни ловни кучета. 
Пример за това са  Георги 
Андонов и Калоян Стоянов. 
На този етап организацията 
няма участие и в  състе-
зания по стрелкови спорт, 
просто защото в региона 
няма такива. За доброто име 
на Сдружението съдействат 
построените и поддържани 
заслони, появяването на 
позабравени практики за 
откриване на клубове по 
места. Като проблем про-
дължава да се отчита нали-
чието на бракониери, като 
борбата срещу това явление 
не е никак лесна. 

Финансовото състояние 
на Сдружението се измерва 
с общо приходи за годината 
105 хил.лв. като 22 хил.лв. 
са от стопанска дейност. 
Делегатите на събрание-

то утвърдиха внесените 
отчетни материали. По 
общо решение  бе запазен 
състава на стария Управи-
телен съвет с единодушна 
подкрепа за председател 
на СЛР”Стралджа” да бъде 
избран Ганчо Димитров, 
който ще бъде и представи-

тел на организацията  в НС 
на ЛРС. Направеното пред-
ложение за Жечко Вълчев 
да влезе в ръководството не 
беше прието.  Контролният 
съвет ще се ръководи от 
Георги Стойков, а членове 
остават Димитър Карако-
лев и Йордан Ватраков.
Новоизбраният предсе-

дател на СЛР”Стралджа” 
Ганчо ДИМИТРОВ,   е 
роден в Стралджа през 
1946г. Средно образова-
ние завършва в местния 
селско-стопански техни-
кум. По-късно придобива 
и специалност „Горско и 
ловно стопанство”. Ра-
ботил е като технически 
ръководител в ОбФ”БКС”. 
През  1982г. започва рабо-
та като организатор към 
ЛРД , от 1984г. е на щатна 
длъжност. Дългогодишен 
ръководител на дружество-
то, зам.председател , а сега 
е председател. Целият си 
смислен живот посвещава 
на грижа за природата. 
Определя лова и риболова 
като свое хоби.
Ганчо Димитров е се-

меен, има син и дъщеря. 
Дядо на 2 внуци, студенти 
по  медицина и спортна 
журналистика.

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ

Уважаема редакция,
На 29 април т.г. дъщеря ми Десислава Иванова загуби 

мобилния си телефон, което предизвика разочарование-
то и тревогата на цялото семейство. Благодарение 
бързата  и активна намеса на Атанас Иванов и Добрин 
Вълков , служители от община Стралджа  и чрез съ-
действието на Иван Лазаров от РУ –Стралджа само 
след дни телефонът беше открит и върнат на детето.
Бих искала чрез страниците на в.”Стралджански 

вести” да отправя нашата сърдечна благодарност 
към тези достойни и всеотдайни хора , да им пожелаем 
здраве и много успехи!
БЛАГОДАРЯ ВИ, МИЛИ ХОРА!

Румяна Огнянова Петрова, гр.Стралджа

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÎ  ÏÎÐÈÖÀÍÈÅ

Подписаният Борислав Николов Гинев, нач. 
РУМВР Котел,  е издал наказателно постановление 
№ 258П  за това че, на 20.03.2016г. в 20,10ч. в гр.Котел 
при извършена проверка лицето Атанас Софийков 
Илиев не може да представи документ за самолич-
ност/лична карта/ с което е нарушил чл.6 от ЗБЛД, 
поради което  и на основание чл.53/22/ от ЗАНН и 
във връзка  с чл.80, т.5 от ЗБЛД постановява: нала-
гам на Атанас Софийков Илиев, от  гр.Стралджа, на 
основание чл. 15, ал.2 от ЗАНН, във връзка с чл.80, 
т.5 от ЗБЛД заменям глобата с ОБЩЕСТВЕНО 
ПОРИЦАНИЕ.

Футболният отбор от юноши младша възраст на ФК 
„Стралджа” се класира на престижното второ място в 
своята възрастова група и по този начин написа още една 
славна страница в историята на стралджанския футбол. 
Успехът е още по-грандиозен, тъй като стралджанци 
оставиха зад себе си отбори и градове с традиционно 
добри футболни школи, като Ямбол, Айтос, Несебър и 
Поморие. Успехът на младите футболисти, водени от 
треньора и педагог Христо Колев не остана незабелязан 
от кмета на Община Стралджа, който награди с парични 
премии всички футболисти. Награждаването на младите 
наследници на Стоичков и Бербатов се проведе в залата 
на кмета, който посрещна отбора с думите: „Благодаря ви 
момчета, че прославихте Стралджа”. Кметът подчерта, че 
премиите са от лични средства и не ощетяват футболния 
и респективно общинския бюджет  и целят да стимулират 
футболистите и треньорския щаб за още по-големи успехи 
в бъдеще. По време на срещата кметът подчерта, че позна-

Æåñò êúì ìëàäèòå ôóòáîëèñòè
ва треньора на отбора, като честен и принципен човек и 
обеща на футболистите, че винаги ще бъде до тях. Между  
личните истории за играни мачове с безброй звезди от 
световна величина, кметът Киров запозна гостите си и с 
това как протича управлението на града и общината. Освен 
с паричните премии спортистите ще бъдат наградени и с  
нови комплекти пълна спортна екипировка, с която през 
новия сезон отборът ще добие почти професионален облик 
и отново ще бъде за пример в своята група. 

 Футболният отбор на 
Стралджа победи госту-
ващия ФК"Елхово" с 5:3 в 
последния си мач за сезона. 
Със спечелените три точки 
стралджанци си осигуриха 
второто място в групата, из-
оставайки на девет точки от 

лидера Елхово. В неделния 
следобед футболистите на 
Стралджа започнаха силно 
срещата и само за 25 минути 
вече водеха с 3:0 с хеттрик 
на Мартин Димитров.Това 
беше и резултатът при който 
и двата отбора се оттеглиха 

ÔÊ"Ñòðàëäæà" ñ ïðåñòèæíà 
ïîáåäà ñðåùó ëèäåðà
на почивка. След подновя-
ването на играта отборът 
на Елхово се активизира 
и две грешки в отбраната 
на Стралджа костваха два 
гола във вратата на вратаря 
на стралджанци - Генади 
Филчев. Минути след това 
класата си каза думата и след 
блестящи атаки футболисти-
те на Стралджа отново си 
върнаха комфортната пред-
нина от два гола дело на би-
вшата звезда на Нефтохимик 
- Малин Орачев и Йордан 
Здравков. След срещата фут-
болистите на двата отбора 

бяха наградени от предсе-
дателя на Областния съвет 
на БФС - Альоша Лужецки. 
Футболистите и треньорски-
ят щаб ФК"Елхово" получи-
ха заслужената шампионска 
купа. Втори и трети са от-
борите на ФК"Стралджа 
2015" и ФК"Червена звезда" 
с. Каменец. Сега остават 
надеждите за следващата 
спортно-състезателна го-
дина, като според кмета на 
Община Стралджа Атанас 
Киров, отборът ще бъде 
подсилен и ще гони първото 
място в групата.
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В  този вълнуващ ден 
на сбогуване с обичната 
детска градина порасна-
лите момичета и момчета  
от ЦДГ”Здравец”показаха 
колко много са научили 
– да пеят, да танцуват, да 

рецитират, да се забавля-
ват, да обичат родината, 
да се грижат за природата, 
да помагат на мама и тате, 
да бъдат любознателни и 
добри. И още нещо –  да се 
обличат с радост в народ-

ните носии  и да танцуват 
вдъхновено в ритъма на 
народната музика. В този  
ден за доказване на умения 
и таланти, на родителите 
беше позволено трогател-
ното вълнение ,  радост и 

гордост. На учителите беше 
позволено да изпратят с 
усмивка, но и с мъничко 
тъга своите довчерашни 
палавници. Може посеще-
нието на детската градина 
да свършва, но не и обичта 

Ùàñòëèâè áúäåùè Ùàñòëèâè áúäåùè 
ïúðâîêëàñíèöè

към нея, може учебниците на 
есен да заменят плюшените 
играчки, но не и спомена 
за най-милите приятелства. 
Може нови учители да водят 
първокласниците към света 
на знанията, но госпожите от 
ЦДГ”Здравец”Нели Тончева 
Кавалджиева и Светлана 
Колева винаги ще имат свое 
място в сърцата на децата. 
Защото им подариха обичта 
си.   

Незабравим ще остане 
празникът по изпращане на 

децата от подготвителната 
група при ЦДГ”Здравец”. 
Удостоверенията  и книж-
ките, връчени с любов от 
директора Живка Илиева, 
доказват старанието на всяко 
дете да  натрупа максимални 
знания преди старта на учи-
лище. Имаше много цветя за 
всяка от учителките, имаше 
сълзи , имаше торта и много 
снимки с послания: Сбогом, 
детска градина! Здравей пре-
красно лято! А на есен – с 
песен на училище!

С радост, въодушевление 
и трепет децата от подготви-
телната група при ЦДГ”Мати 
Рубенова” казаха „сбогом” на 
детската градина. Прелестни 
в своите празнични одежди 
малките момчета и момичета 
декламираха възторжено за 
родината, за родния край, за 
азбуката, която вече добре 
познават, за добрините, които 
искат да направят… И  залата 
като слънце грейна в усмив-
ките детски! Родителите 
изживяха вълнуващи момен-
ти с красивото тържество 
подготвено с много любов 
от педагозите. В своето поз-
дравление към порасналите 
възпитаници  директорът 
Денка Йорданова изрази уве-
реността си, че   в училище 
децата ще бъдат упорити в ус-

вояването на знанията, ще се 
учат с постоянство и любов.  
Всяко дете получи книжка и 
удостоверение за успешно 
завършване на детската гра-
дина. За всеотдайността и 
добрата учебно-възпитателна 
дейност грамоти получиха и 
госпожите Мима Панайотова, 
Щилияна Николова. Благо-
дарност имаше и за топлите 
грижи на леля  Славка.

С последния валс в дет-
ската градина  и снимката за 
спомен заедно с учителките 
и гостът Атанас Киров, кмет 
на общината, малките се 
разделиха с играчките, за да 
се пренесат наесен в учили-
ще при буквара и читанката. 
Но до тогава им предстоят 
волните летни игри. На до-
бър час!  

Õâúð÷èëî ïúñòðî ñà âñè÷êè ìå÷òè!
Уважаеми служители на ЦДГ „Мати Рубенова- гр.Стралджа,
Оценявайки високо Вашата работа, родителите изразяваме  своята бла-

годарност и искрена признателност на педагогическия колектив на цялата 
детска градина. Нашите деца с удоволствие посещаваха  детската градина,  
където е създадена домашна обстановка, цари атмосфера на доброжела-
телност и любов към децата, грижа за всяко дете. Педагозите възпитаха у 
нашите деца култура на поведението. 

Благодарим Ви много за щастливото детство на нашите деца в тази пре-
красна детска градина с такива педагози – истински майстори в своята работа. 

Благодарим на директора г-жа Денка Йорданова за нейното внимателно 
ръководство и висококвалифициран  педагогически колектив. 

Изразяваме своята благодарност на педагогическия колектив на четвърта 
група-учителите  г-жа Панайотова  и г-жа Николова, на пом.-възпитател 
г-жа Митева – „леля“ Славка  за търпението, доброжелателността, профе-
сионализма и разбирането, подарени на нашите деца. Успяхте да откриете  и 
научите малките деца  на толкова важни и ценни неща -добродетели , любов 
към книгата и знанието, работа в екип, креативност и жажда за покоряване 
на нови и непознати хоризонти

Вие отгледахте и възпитахте с безкрайна любов, разбиране и човечност 
едни малки  човечета, които се превърнаха в  уверени , спокойни и знаещи 
– вече пораснали  момиченца и момченца.

С уважение - родители на децата от четвърта група на ЦДГ „Мати 
Рубенова“  гр.Стралджа

Мили г-жо Панайотова, г-жо Николова, г-жо Йорданова,
Благодарим Ви за обичта и грижите към нашите деца!
Всяко обичано дете пораства и става достоен човек – без комплекси, без 

празнота в сърцето, цялостен и завършен!
Обичта разлиства най-хубаво у всеки един от нас, дава ни сили, прави 

ни специални!
Вашата обич ще остане у децата ни в пътя им напред и ще украсява 

най-хубавите им спомени от първите детски години.
Благодарим Ви от сърце и за това, че през тези 4 години Вие учихте и 

децата ни, но и нас, родителите – на доброта и човечност, на търпение и 
упоритост, на непрестанна вяра в доброто, в обикновената магия на споде-
лянето, милостта, човеколюбието!

Децата ни винаги ще сравняват учителите на своите деца с Вас, а Вие, 
повярвайте ни – сте Учител и Човек!

С любов и благодарност
От Родителите на децата от четвърта група на ЦДГ „Мати Рубено-

ва“ –гр.Стралджа

Êàòî ÿòî â ìàéñêè äåí
Възторжен полет на абитуриентите от СОУ 

”П.Яворов” Стралджа 
Те вече поеха по пътя на живота. С прекрасните си одеж-

ди, грим и червило, с накити и прически, с настроение, 
което биха искали да запазят за цял живот. И с очакване 
животът, ако не песен поне да бъде един красив разказ за 
сбъднати мечти. Стралджа ги изпрати с овации, с възхи-
щение , с пожелания и с мъничко тъга. Защото мнозина от 
тях вече споделиха плановете си да продължават да учат 
, което съвсем очаквано означава скоро да не се върнат 
назад. Други  искат да работят срещу добро възнагражде-
ние в престижни фирми. И също кроят смели планове. На 
бала, там където 
имаше много му-
зика, танци, въл-
нение,  всички 
предпочетоха да 
се веселят макси-
мално, а това кое-
то предстои  все 
още да наричат 
„бъдеще”. Без да 
се замислят, че то 
е на крачка от тях. 

Дано са щаст-
ливи! И полетът 
им напред и на-
горе да продъл-
жава!
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Äàðåíèå çà èñòîðè÷åñêè 
ìóçåé – Ñòðàëäæà

Íàñëåäíèöè íà åäèí îò êìåòîâåòå íà 
Ñòðàëäæà ïðåäàäîõà ñåìåéíè ðåëèêâè â ìóçåÿ

Минка Стефанова Кунева 
от Стралджа предаде на Исто-
рическия музей в града ценни 
семейни реликви, наследени 
от родителите й Станка и 
Стефан Вачеви. Така сред 
експонатите на музея вече са  
дрехи, битови предмети, богат 
снимков материал на семей-
ството. Между тях е и много 
добре запазената снимка на  
дядо Куни Атанасов Вачев, 
кмет на селището през пери-
ода ноември1899- ноември 

1904г. Според 
д а р и т е л к а т а 
именно музеят 
на  Стралджа 
трябва да бъде 
п р и т е ж а т е л 
на наследено-
то  тъй като то 
е свидетелство 
за миналото на 
селището с по-
желание повече 
хора да посещават и да се запознават подробно с емблема-
тични  личности и събития на града. 

Áëàãîäàðíîñò
Към всички участници в изложбата „Спомен за 

моето училище”
с.Воденичане
Скъпи приятели, 
С участието си в изложбата „Спомен за моето училище” 

вие ни доставихте истинска радост и гордост! Благодарим за 
всеотдайността! Благодарим за това, че през всичките тези 
четири десетилетия сте съхранили не само изработените в 
кръжока по интарзия  предмети, но и  ги предоставихте с 
готовност на вниманието на обществеността като доказа-
телство колко силна може да бъде любовта към изкуството 
и родното село.

Пожелаваме на всички много здраве и успехи!
Йордан Панайотов
Родителите на Галина Маринова- Господинка и Вичо 

Маринови
Пенко Пенков
Родителите на Румяна Кръстева – Марийка и Кръстьо 

Кръстеви
Георги Пенев
Стойчо Георгиев
Георги Марчев
Димитър Кунев
Петър Койчев
Тодорка Калиферова
Пенка Манчева
Специална благодарност и към  бившия ученик на учили-

щето  и участник в кръжока по интарзия  Георги Неделчев, 
който при ликвидирането на училищната сграда е успял да 
спаси много предмети изработени в кръжока, включително 
и уникалния портрет на Апостола.

Поднасяме нашата гореща благодарност към кмета на 
общината г-н Атанас Киров за съдействието по организа-
цията на изложбата, за подкрепата при транспортирането 
на експонатите и за готовността  при реализацията на добри 
идеи във Воденичане.
С уважение: Милен Ангелов, кмет на с.Воденичане
Йордан Дамянов, педагог, ръководител на кръжока по 

интарзия и организатор на изложбата

Íåäåë÷î ÂÀÑÈËÅÂ, ñîáñòâåííèê íà åäíà îò íàé-áîãàòèòå ÷àñòíè åòíîãðàôñêè êîëåêöèè ó íàñ:

"Íîñèèòå ñà âúðõà íà òâîð÷åñêèÿ 
ãåíèé íà áúëãàðêàòà!"

Неделчо Василев е роден в стралджанското 
с.Джинот на 14.06.1968г. Притежава специалности 
„Екология и опазване на околната среда” и „Аграрна 
екология”. Специализирал допълнително „Педагогика” 
в Тракийски университет Ст.Загора.  По-голямата 
част от трудовия му път преминава в Ст.Загора като 
служител на ГДИН към МП.  След пенсионирането 
си живее в Зимница, където работи като учител в 
местното ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”. Женен , с 
две дъщери.

Той се определя като обик-
новен,  скромен и  трудолюбив 
човек, носител на всичко бъл-
гарско. Израстнал в една благо-
датна родолюбива среда  отрано 
получава уроците, които по-къс-
но ще събудят у него събирател-
ската страст. Дълбоко впечатлен 
от сръчността, майсторството, 
фантазията на българката, по-
степенно превръща дома си 
в един музей на народното 
творчество. Всичко, до което 
се е докаснал народния гений, 
всичко създадено от ума, ръцете 
и сърцето на твореца, за него е 
безценно. Прибира, закупува, 
поправя и връща към нов живот 
носии, предмети на бита, оръ-
дия на труда. Добър познавач на 
различните фолклорни области, 
притежава умението да  създаде 
автентична народна обстановка, 
към носите сполучливо добавя 
накити, които превръщат всеки 
експонат в уникален.

Неделчо Василев  не пази 
само за себе си това богатство. 
Вече има три изложби, две от 
които в областния град и една в 
Стралджа. Всеки път посрещ-
нати със завиден интерес, с 
поклон към труда му и с поже-
лания това да се умножава. За 
да знаят младите. Да не губят 
вярата си старите. И да векува 
България! 

 - Г-н Василев, с колко и 
какви експонати разполага 
Вашата колекция? 

-  Не съм пресмятал точния 
брой на експонатите. Сбирката 
се допълва буквално ежеднев-
но с нови експонати. Тия дни 
получавам много дарения от 
Сливен и Стара Загора-наслед-
ници разпродават жилищата 
на предците си и ми дариха 
техните чеизи. Буквално нямам 
къде да поместя всичко, не мога 
и да го изложа. Удивлявам се 
на  таланта на българката, на 
широките познания и умения, 
които е имала и в същото време 
това, че хората изхвърлят труда 
и знанията на предците си, ме 
натъжава...Имах много безсън-
ни нощи след това.

- Кога и как сложихте на-
чалото на събирателската си 
дейност?

-  Началото следва да го 

търсим много назад вьв вре-
мето. Като дете обичах , когато 
баба посегне към дрешника 
или скрина да съм до нея и да 
разглеждам старите престилки 

и платна, които беше скътала в 
него. Обичах да усещам мириз-
мата на нафталин и дюлев лист 
която се носеше от скрина. Там, 
между дрехите, баба криеше и 
пазеше своето минало и дет-
ство, своята младост и знания, 
там времето беше спряло зави-
наги, заключено в дървения сан-
дък и моите кратки срещи с него 
всъщност бяха моите първи 
срещи с фолклора и историята. 
Сякаш пътувах вьв времето…
Щом баба затвореше капака на 
раклата, срещата с миналото 
свършваше, аз се връщах отново 
в моята селска действителност , 
но любовта към миналото ни се 
беше родила в мен и аз я нося 
и до днес в себе си. Докато 
живеех в Стара Загора всичко 
това ми липсваше и последните 
години преди пенсионирането 
ми аз започнах да събирам пре-
димно медни и глинени съдове. 
После се започна и с носиите 
,чергите…и всичко което беше 
достъпно за мен.

- Защо интересът Ви ос-
новно е към народните носии?

- Носиите са нещо много спе-
циално за мен! Те са върхът на 
творческия гений на българката. 
В носията българката е вложила 
своите виждания за красота и 
мода, за традиция и преходност, 
изразила е своя идеал за хармо-
ния и съвършенство, опазвайки 
традицията.

- Кои експонати определя-
те като особено ценни?

-  Особено ценни за мен са 

Тракийските носии, те са кла-
сика! Нищо не може в тях да се 
добави или отнеме, те са един 
завършек на творческите търсе-
ния на създателя им - народния 
гений. Ценен за мен е и един 
пълен комплект на Родопска 
носия , който е смесица от две 
епохи и има елементи от тях 
преди и след индустриалната 
епоха. Произхожда от с.Забърдо 
общ.Чепеларе. Антирията е от 
около 1920г., другите елементи 
са доста по-късни - от около пет-
десетте години на миналия век. 
Носията е много рядка и много 
трудно се намират образци от 
този регион. Ценна е и една 
носия от селата на гр.Битоля – 
Македония. Датирана е от 1905г. 
Щом разбрах, че собственика 
я продава за да събере пари за 
операция, аз не се поколебах 
нито за миг да я взема. Всъщ-
ност, ако ме питате имам ли 
любими носии, ще трябва да 
отговоря с една дума – всички! 

Те са като живи хора, приемам 
ги като мои деца. 

- Какво е значението на 
такива частни колекции днес?

- Подобни колекции като мо-
ята не знам дали има. Повечето 
собственици на подобни обра-
зци  са търговци и прекупвачи. 
Интернет дава възможност за 
износ на културното богатство 
извън страната. Естествено дър-
жавата е безсилна да спре този 
процес. Аз ще опазвам каквото 
мога, докато мога, а смисъла 
на това , което правя ще бъде 
разбран много след мен. Засега е 
мисия на която съм се посветил 
изцяло.

- Вие не сте бизнесмен, 
а влагате не малко лични 

средства за закупуване на екс-
понати. Какво Ви мотивира 
за това?

 - В желанието си да опазя 
повече носии и вещи не съм се 
замислял за средствата. Това е 
усещане което бих сравнил с 
усещането да спасиш човек в 
беда. В подобен случай сред-
ствата нямат никакво значение!

- Какво научихте през всич-
ките тези години на събира-
телска дейност?

-  Научих и осъзнах едно, 
че въпреки демографската и 
икономическа криза в която 
обществото ни живее, бъл-
гарското ще просъществува. 
Щом от Рим са ми изпращали 
престилки! Г-жа Йорданка 
Минева, учител и директор на 
Българското училище в Рим, 
ми изпрати престилките от баба 
си, стояли цели 25г. в чужбина, 
за да бъдат гледани от всички, 
посетили моя музей. Щастлив 
съм, че притежавам  народни 
носии от три фолклорни обла-
сти – Родопска, Северняшка, 
Тракийска, като  най-голямо 
е разнообразието  от Тракия. 
Това са най-богатите български 
носии – изобилстват от багри  
и идеи, така както е богато и 
полето на плодове. Та, в тази 
връзка искам да поднеса моята 
благодарност към всички родо-
любиви българи, дарили ми част 
от фамилното си наследство, 
за да съществува моя музей 
– особено на сем. Калинка и 
Дянко Дянкови, които са едни 
от първите ми дарители. На 
тях дължа една голяма част от 
експонатите.

- Имате нови попълнения, 
които не са от България. Това 
означава ли, че изложбата се 
превръща от национална в ин-
тернационална?

- Попълних колекцията си  с 
нови носии, които не са от  Бъл-
гария. Притежавам носия от Бела-
рус, друга – от Македония. Имам 
един, а наскоро закупих още един 
сукман от Германия. Издирвам 
носия на българи от Одринска Тра-
кия. Ако ми попадне нещо отново 
бих го закупил. Така, че  някак 
естествено колекцията придобива  
интернационален привкус!

- Какви са плановете Ви 
занапред? Ще има ли Зимница 
своя частен етнографски музей?

- Имам идея за създаване на 
Етнографски културен център, в 

който  да се обучават  деца, сту-
денти, възрастни на тъкачество, 
везмо, шев, бояджийство…Едно 
цялостно пресъздаване на бита. А 
музеят, той  е на всички родолюб-
ци,  не само на зимничани. Аз съм 

само неговия създател.Тук, вместо 
покана да гостуват на изложбата,  
ми се иска да припомня една ми-
съл, която обичам:”Миналото е 
история, но то формира бъде-
щето ни!”
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- С какви чувства приехте 
наградата на 24 май?

- Когато си удостоен с такава 
висока награда няма как да не си 
развълнуван. За мен бе въпрос на 
чест и гордост да получа такова 
признание от г-н Атанас Киров, 
кмет на община Стралджа и 
неговия екип.

- Кога и как започна Ваша-
та реализация в областта на 
спорта?

- Още от детска възраст запо-
чнах да проявявам интерес към 
спорта. Определена заслуга за 
това има големият ми брат, но 
моят идол бе Михаил Панайо-
тов – син на големия български 
художник – Панайот Панайотов. 
Той остави незаличима следа у 
мен със своите спортни изяви, 
съчетани с висок интелект и 
отличен успех.

- Кой Ви мотивира за по-
стигане на резултатите?

- Аз имах привилегията да 
работя в едно от най-добрите 
учебни заведения не само в 

Íàãðàäàòà çà ìåí å 
÷åñò è îòãîâîðíîñò

Ïåíñèîíåðñêèÿò êëóá – ìÿñòî çà 
ðàçâëå÷åíèå è áÿãñòâî îò ãðèæè

„Äúëãîëåòèå” – åäèí  ïðèÿòåí  íþàíñ  â îáùåñòâåíèÿ  æèâîò íà Ñòðàëäæà

Õâàëà  íà âàñ, ïàçèòåëè 
íà áúëãàðñêîòî!

Ако Стралджа има нещо много ценно и богато, 
то това е фолклора! А танцът „Буенек”, запазен в 
автентичния си вид до днес, е емблемата на нашето 
селище. Искам да изразя възхищението си от пред-
ставянето му на тазгодишния събор „Мараш пее” от 
фолклорната група при клуб „Дълголетие” Стралджа. 
Браво на   ръководителя Донка Миронска и на всички 
участници – Стойка, Димка, Генка, Мария, Стоянка, 
Николинка, Марина, Станка, Мара, Иванка, Сирма, 
Делка, Петранка, Величка, Донка. Браво! За носиите, 
за танца, за песните!
Благодарим ви, че ни доставихте удоволствие, 

радост и гордост!

Клуб  „Дълголетие” 
Стралджа  се радва на 
своята вече 25-годишна 
история. Днес в него чле-
нуват 65 възрастни. „Добре 
живеем заедно!”, твърди в 
своя доклад председателя 
Донка Атанасова. И описва 
целогодишната дейност 
на „Дълголетие”, която се 
изразява в много интересни 
и разнообразни прояви. Ко-
лективното отбелязване на 
рождени дни, традиционни 
и национални празници, 
размяна на гостувания са  
най-малкото, което може да 
предложи клубния живот. 
Значими за обществото са 
възстановките на народни 
обичаи като лазаруване, 
Трифон Зарезан, Цветница, 
Великден, Коледа, Бозум, 
Седянки…Изобретателни 
в идеите пенсионерите 
подготвиха едни от най-бо-

гатите кулинарни изложби, 
показ на ръкоделия и др. 
Патриотично настроени 
възрастните хора  дават 
добри примери за любов 
към родината- с поднасяне 
на цветя пред паметниците 
по определени поводи и 
дати ,с възрожденски песни 
на национални празници, 
с отношение към великите 
личности на България , 
представяне на песни и 
стихотворения, легенди. 
Клубът има своите успеш-
ни изяви на събора „Мараш 
пее”, в Копривщица, в пре-
даването „От българско по-
българско”. Много добри 
контакти се поддържат с 
клубове както в общината 
така и в страната – Джи-
нот и Кукорево, Палаузо-
во и Карнобат, Водени-
чане и Камено, Войника 
и Сунгурларе, Лозенец и 

Г.Александрово, Богорово 
и Сливен.  Сплотяващо за 
колектива са екскурзиите  
организирани  в страната , 
до Гърция и Турция. Сти-
мулиращо за дейността е 
активната помощ от общи-
ната и спонсорството на 
приятели от местни коопе-
рации и фирми.

„Ако клуб „Дълголетие” 
има своето достойно място 
в обществения живот на 
Стралджа то принос за това 
имат всички. Благодарност 
към Георги Александров, 
председател на ОбС на пен-
сионерите, Станка Кирова, 
ръководител на певческата 
група, Донка Миронска, 
ръководител на група „Бу-
енек”, Петко Атанасов, 
организатор на екскурзи-
ите, на активистите Ма-
ринка Колева, Николинка 
Стойчева, Руска Балтова, 

Руска Петкова.. и всички 
останали които дават своя 
принос за осъществяване 
идеите на клуба.”каза на 
финала г-жа Атанасова. 
Ръкоплясканията бяха до-
казателство за одобрение 
на целогодишната дейност. 
А това стана повод за пре-
избиране на досегашния 
председател Донка Атана-
сова. За членове на ръко-
водството са предпочетени 
Петко Атанасов, Койчо 
Койчев, Маринка Колева, 
Донка Миронска, Нико-
линка Стойчева, Златка 
Саллакова. В контролния 
съвет ще работят Димка 
Пепелова, Руска Петкова, 
Станка Кирова.  Утвърден 
е новия план за работа в 
който  са заложени още 
по-интересни мероприятия 
с пожеланието членовете 
на клуба да достигнат 100.

Âîäåíè÷àíöè ñ íàãðàäè

С поредно успешно представяне се поздравиха  во-
деничанци в с. Мокрен. На тазгодишния втори поред 
Събор за народно творчество и песните на Иван Кремов 
самодейците от певческата група  при  НЧ ”Просвета 
1928” получиха Диплом за отлично представяне. Пен-
сионерската група ”Здравец” спечели  Грамота за „Най-
автентична носия на събора”. Пръв с поздравление към 
наградените се обърна кметът на Воденичане Милен 
Ангелов според който това са групите поддържащи 
фолклора и традициите на селото и за тях тепърва ще 
се говори.

ÏÐÀÇÍÈ×ÍÀ ÇÀÐß Â ÍÅÄßËÑÊÎ
Гости от близо и далеч 

посрещна   Недялско на 
4 юни, когато кметство 
и читалище обединиха 
усилията си, за да под-
готвят един незабравим 
общоселски празник. В 
предварителната подго-
товка групата от програ-
мата за временна заетост 
при общината  с ръково-
дител Наню  Вълков се 
справиха с не леката за-
дача по косене на буйна-
та тревна растителност 
по главната улица на 
селото и гр.парк, която 
от години  никой не се 
справяше. За по-добрия   
вид на селото доприне-
соха и усилията на работници от кметството. 

    Празникът на селото започна с кратко поздравител-
но слово на кмета Дора Йорданова, за да  последва един 
богат  концерт с участието на ТФ»Незабравка»  , пев-
ческата группа при читалище Иречеково  и  ФА»Златен 
класс» при читалище Зимница. Певци, танцьори и 
инструменталисти  доставиха истинско удоволствие на 
малки и големи. Вито хоро се изви на площада. В при-
тихналата юнска нощ зрелищно прокънтяха фойеврев-
ките, за да продължи празникът на гости и домакини 
във всеки дом на селото.

окръга, но и в цялата страна, с 
един прекрасен колектив от до-
казани професионалисти. Всичко 
това съчетано със съвременната 
материална база не може да не 
те стимулира за постигане на 
високи цели в работата.

- Посочете най-значимите 
успехи във Вашата работа?

- През 1988-ма година от-
борът ни по волейбол юноши 
9-12 клас завоюва 6-то място в 
страната от общо 10 отбора на 
финалите в гр. Етрополе. Това 
е най-голямото постижение в 
историята на средношколски-
те игри от отбори на нашето 
училище. Също така сме били 
немалко пъти областни първенци 
с отборите по волейбол 7-8 клас, 
футбол 6-7 клас, 8-10 клас и 11-
12 клас. Тук искам да изтъкна и 
успехите на учителския отбор по 
волейбол, който под мое ръко-
водство постигна един забележи-
телен резултат. В продължение 
на 13 поредни години участвахме 
на републиканските финали по 
волейбол и спечелихме едно 3-то 
и едно 2-ро място, съответно в гр. 
Перник и гр. Севлиево.

- От какво зависи добрата 
реализация и изпълнението 

ФИЛИП ДАМЯНОВ С ПЛАКЕТ НА ИМЕТО 
НА П. КР. ЯВОРОВ

По предложение на кмета на общината Атанас 
Киров със свое решение от април т.г.  ОбС – Стралджа  
удостои Филип Дамянов  с Плакет на името на П.Кр.
Яворов. Наградата се присъжда за постигнатите 
безспорни успехи в областта на спорта на местно ниво 
и доказаната му дейност като педагог.

Филип Дамянов е роден на 23 април 1949 г. в 
гр.Стралджа. Завършва висше образование във ВИФ”Г.
Димитров”, педагогически профил и веднага след това 
започва работа в средното училище в Стралджа. Учи-
телската му кариера започва пред 1975г. и завършва 
с неговото пенсиониране през 2015г. За част от този 
период е и зам.директор на училището. През годините 
Филип Дамянов дава не само необходимата физическа 
подготовка и култура на хиляди ученици преминали 
през неговите класове, но и възпитава учащите се на 
всички житейски ценности и морал. Постига неоспо-
рими успехи като треньор на детските и средношколски 
отбори по волейбол, футбол и хандбал. Най-големият 
успех на педагога- треньор е шестото място на Страл-
джа в националното първенство на средношколците 
по волейбол, като тогава отборът мери сили с доказани 
имена в този спорт като „Черно море” – варна, „Миньор” 
Перник и др. Успехът на водените от Филип Дамянов 
стралджански момчета идва след две първи места 
на отбора в окръжното и зонално първенство. През 
2015г. Филип Дамянов се пенсионира и остава името 
си записано със златни букви в историята на средното 
училище в Стралджа.

на идеи?
- За да постигнеш целите си 

трябва да си изцяло отдаден и 
посветен на своята професия, а 
когато тя е съчетана и с твоето 
хоби, смятам че се получава 
добра комбинация. Необхо-
дими са не само знания, но и 
умения да мотивираш учени-
ците за постигане на целите и 
задачите в учебно-възпитател-
ния и тренировъчния процес.

- Чувствате ли се удо-
влетворен от постигнатото 
през годините?

- Със  смесени  чувства 
приемам вашия въпрос. Да, 
удовлетворен съм от работата 
си, тъй като 7 мои ученици 
са завършили Национална 
Спортна Академия "Васил 
Левски" и работят в областта 
на спорта. Въпреки желанието 
ми има неща, които не успях да 

постигна или можеше да реа-
лизирам по по-добър начин.

- Считате ли, че и днес 
град като Стралджа може 
да даде примери за пости-
жения в образованието, в 
спорта, в културата?

- Несъмнено. В момента в 
НСА и Пловдивският Универ-
ситет учат 6 мои възпитаници 
със специалност физкултура и 
вярвам, че ще бъдат следващи-
те педагози, които ще издигнат 
на още по-висок пиедестал 
образованието, спорта и кул-
турата в гр. Страдлжа.

- Какви са мечтите Ви 
днес?

- Мечтая българският учи-
тел да се радва на авторитет, 
обществено признание и лю-
бов, а образованието да си 
върне първостепенната роля 
в обществото.
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Изявеният  сатирик със страл-
джански корен Станислав Марашки, 
председател на  КБП,  получи първа 
награда за разказ на десетото изда-
ние на литературния конкурс „Ний 
всички сме деца на майката Земя”, 
провеждан ежегодно от Столична об-
щина и Народно читалище „Христо 
Смирненски 1946” в софийския квар-
тал „Овча купел”. Призът, определен 
в резултат на работата на престижно 
жури в състав Евтим Евтимов, акад.
Благовеста Касабова и Романьола 
Мирославова, бе връчен от водещата 

на предаването „От българско по-българско” по ТВ „СКАТ” и организатор в читали-
щето Галя Асенова в присъствието на участници и гости. Това е признание за разказа 
на Марашки „Звяр”, публикуван за първи път върху страниците на в-к „Долина”.

„В творбата си използвах основно хумористични техники, макар че конкурсът 
не е профилиран като хумористичен - сподели лауреатът. - Това доказва за пореден 
път жизнеността на хумора като литературно-естетическа категория и е пример за 
неговата универсалност като начин за художествено въздействие. Удовлетворен съм 
и от факта, че за основа на разказа послужи реална случка от живота на българското 
село, което е нов подход за моето „отровено” от литературност перо”.

 Според Марашки  имената на победителите, колкото и важни да са те, не са по-важни 
от главния победител: словото. В  този дух беше и споделеното от носителя  на  първата 
награда за разказ : "Изследователи откриват в джунглата странно племе, всеки член 
на което е щастлив. Търсейки причината, установяват,че тя се корени в оригиналната 
ценностна система на членовете на племето: от неговия живот изцяло е изключено със-
тезателното 
начало, кое-
то е присъ-
що на чове-
ка. Днес тук 
също сме на 
литератур-
но състеза-
ние, но сме 
щастливи , 
защото  то 
, всъщност 
,   е  само 
повод ,  да 
изразим от-
ношението 
си към сло-
вото..." 

Церемонията по награждаването се състоя в Културен дом „Красно село” в столи-
цата и бе последвано от изпълнение на детски фолклорни състави.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

„ÃÐÀÄÓØÊÀ” ÍÀ ßÂÎÐÎÂ – ÏÐÅÇ ÏÎÃËÅÄÀ ÍÀ ÌÅÒÅÎÐÎËÎÃÈßÒÀ
автор: Валентин Велчев
Кога се е случило събити-

ето дало импулс на Яворов 
да напише произведението 
„Градушка”. Имаме ли осно-
вания да смятаме, че той е бил 
свидетел на опустошителна 
градушка през времето когато 
живее и работи в Стралджа. За 
отговорите на тези въпроси 
ще се обърнем към метеоро-
логията.

 Ако приемем, че това е съ-
битие случило се по време на 
живота му в Стралджа, можем 
ли да установим точно кога се 
е случила тази опустошител-
на градушка. За това ще ни 
помогнат метеорологичните 
карти, които са създадени за 
тези далечни години. Метео-
рологичните станции в Европа 
в края на 19-ти и началото на 
20-ти век, макар и малко на 
брой, въз основа на запазени-
те данни на измерванията на 
атмосферното налягане дават възможност да се създадат 
метеорологични карти за този далечен период и да ни върнат 
във времето повече от век. Такива карти на атмосферните 
образувания над Европа намираме на немския метеорологи-
чен сайт: http://www1.wetter3.de/ . Ще направим съпоставка 
на метеорологичните карти от този период с информацията 
която ни дава Яворов в своето произведение. Поетът живее 
и работи в Стралджа през периода август 1898г. до август 
1899г. В „Градушка” периодът който е описан е в навече-
рието на започване на жътвата:

„Назряла вече тучна нива,
класец натегнал се привежда”
Следователно това е месец юни, което като го съпоста-

вим с периода му на престой в Стралджа следва да е юни 

1899г. Разглеждайки метеорологичните карти от далечния 
юни 1899г. се натъкваме на синоптична обстановка при 
която вероятността за градушка е голяма. Това е 18-19 юни 
1899г, когато времето се определя от циклон разположен 
над Балканския полуостров. 

Страната ни се намира в топлия сектор на циклона след 
който следва студен атмосферен фронт по който градушки-
те за често явление. Типичните характеристики на такава 
синоптична обстановка откриваме в „Градушка”:

„Преваля пладне. Задух страшен.
И всеки дигне взор уплашен,
с ръкав избрише си челото
и дълго гледа към небето,
а то сивее мъгловито.

И слънцето жълтей сърдито.”
Мъгливото сиво небе е характерно именно за топлия 

сектор на циклона, дължи се на повишаващата се влажност 
в атмосферата и наличието на тънка пелена от висока облач-
ност през която слънцето грее с жълт мътен цвят. 

Фразата: „От юг бухлат се облак дига
пълзи и вече го настига;”
ни дава информация, че облаците идват от юг, в топлия 

сектор на циклоните въздушните маси идват именно от 
юг-югозапад. Така че синоптичната обстановка от 18-19 
юни 1899г. кореспондира с описанията на времето, което 
откриваме в творбата на Яворов. 

Следва изразно описание на самото екстремно метеоро-
логично явление:

„земя трепери... Град! - парчета -
яйце и орех... Спри... Недей...”
Описанието е за една едрозърнеста градушка, която може 

да падне в топлия сектор на циклона или по границата между 
топлата и студената въздушна маса в него с преминаване на 
студения атмосферен фронт. 

В началото на „Градушка” Яворов ни дава информация 
за предшестващи снежна зима и дъждовна пролет:

„Но мина зима снеговита,
отиде пролет дъждовита -
и знойно лято позлати
до вчера злъчни широти.”
Разглеждайки синоптичните карти от зимата и пролетта 

на 1899г. виждаме, че те са били валежни. През зимата си-
ноптичните карти показват, че действително е имало снежни 
обстановки, сериозна такава се е създала на 5-6 януари 
1899г., когато Яворов вероятно е бил свидетел на характер-
ните за Източна България снежни виелици, непознати за 
родния му Чирпански край. Снежни обстановки е имало и 
в началото и в края на февруари на далечната 1899г. През 
пролетните месеци Средиземноморски циклони са носели 
валежи, които определят една „дъждовита пролет”.  Всичко 
това ни дава основание да кажем, че за своя едногодишен 
престой на Яворов в Стралджа е бил свидетел и на „зима сне-
говита” и на „пролет дъждовита”, както и на опустошителна 
градушка, дала основата на неговата творба „Градушка”.

Ñ ïîêëîí ïðåä Äîáðèí Åíåâ, åäèí ñàìîðîäåí òåàòðàëåí òàëàíò

„ÏÎ ×ÓÄÎÌÈÐÎÂÑÊÈ” 
– ñìÿõ ïðåç ñúëçè

Самодейците от Театрал-
на работилница „Мелпоме-
на” -  Стралджа  предста-
виха  пред зрителите една 
постановка с посвещение 
на Добрин Енев – най-яркия 
театрален талант, който 
остави дълбока следа в 
съзнанието на стралджан-
ци. Изборът на пиесата 
„По Чудомировски” не е 
случаен. Добрин Енев пре-

живе неведнъж е споделял 
мечтата си да изиграе ком-
плексен комичен образ по 
хумореските на Чудомир. 
Познавайки до детайли пси-
хологията на стралджанци, 
с богато чувство за народен 
хумор Добрин имаше свои-
те планове как да построи 
образите и да предизвика 
възхищението на своята 
публика, пред която  благо-

говееше. В жест на уваже-
ние, почит и преклонение 
театралците  не без болка 
дадоха всичко от себе си, 
за да забавляват публиката. 
Мнозина от присъстващите 
на представлението споде-
лиха, че са изпитали сме-
сени чувства на радост  от 
представлението и тъга от 
преждевременната загуба 
на Добрин.  
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Всеки празник е красив, 
но Първи юни е незабра-

вим! В този най-чуден ден 
за най-малките жители на 

града имаше какви ли не из-
ненади. С игрите в детските 
градини,  с подаръците на 
мама и татко, с разходката в 
града и почерпката с торта 
и сладолед, с настроението 
сред приятели …

По обяд детска глъчка 
имаше и в читалището, къ-
дето по покана на общината 
с „Празнично шоу”гостува  
Държавен куклен театър 
Сливен. „За вас, деца, е на-
шият подарък с пожелание 
да растете здрави, да посеща-
вате редовно училище, да се 
учите упорито и постоянно 
за радост и гордост на ро-
дителите и на учителите си. 

За да израснете  като добри  
и способни хора!” поздрави 
малките кметът на общината 
Атанас Киров като ги увери, 
че общинското ръководство 
ще полага всички необходи-
ми грижи за това. В празнич-
ния Първи юни всяко дете  
получи като подарък и по 
един шоколад от общината.

Артистите от Куклен те-
атър Сливен се постараха 
да превърнат шоуто в едно 
всеобщо забавление. С песни 
и игри, състезания и награ-
ди. Усмивките, щастието по 
лицата на децата бяха дока-
зателството за прекрасните 
преживелици. 

Ëàêîìñòâà çà âñÿêî äåòå

  Като много вку-
сен определиха своя 
празничен  Първи 
юни децата от Цен-
тър за обществена 
подкрепа /ЦОП/  и 
ЦСРИ Стралджа. В 
очакване с нетърпе-
ние на щастливия ден 
малки и по-големи 
пристигнаха в своя 
Център, за да се заба-
вляват. Получавайки 
предвидените лаком-
ства плюс шоколад 
от общината децата 
искрено се радваха 
с обещанието, че ще 
бъдат все така послушни, за да има и друг път подаръци.

Â Ìàëåíîâî ïðàçíèê 
íà áàáà è âíó÷å

«Честит празник!» написаха с жълто, червено и синьо 
децата от Мале-
ново на Първи 
юни. Пожелаха 
си весели летни 
игри в присъст-
вието на люби-
мите баби, които 
пък ги почерпи-
ха  с  домашен 
кекс и бонбони.  
Литнаха в небе-
то красиви балони, песни прозвучаха  и надежда грейна 
в очите на възрастните. Новосформираният пенсио-
нерски клуб в селото с председател Марийка Кунева 
заедно с читалищното ръководство и кметството бяха  
с децата в този слънчев първи ден на юни и заразени от 
усмивките им обещаха нови подобни срещи, за да има 
настроение и за малките , и за големите. 

Ñëúíöå â î÷èòå è 
ðèñóíêè ãðåéíàëè 
Децата на Тамарино отбелязаха своя празник с тради-

ционен конкурс за рисунка. Стимулирани от читалището 
и кметството мал-
ките художници 
показаха таланта 
си с тебеширено 
многоцветие. В 
рисунките имаше 
слънца и усмих-
нати деца, има-
ше къщи и цветя, 
хора и животни в 
един общ и добър 
свят. Изразявайки 

радостта си децата пожелаха да добавят и своите песни 
като поздрав към възрастните. По свое желание второк-
ласничката Руслана пожела да декламира стихотворе-
нието „Аз съм българче” с което развълнува всички. 
Получавайки награди за усърдието си малките обещаха 
догодина да бъдат още по-изобретателни в изложбата на 
рисунки, да научат нови песни и стихотворения. „Бъдете 
здрави и усмихнати, мили деца! Радвайте ни със знания 
и успехи!” пожела Недялка Илиева, кмет на Тамарино 
и председател на читалището , след което ги покани на 
празнична почерпка.

Децата на Воденичане 
ще запомнят за винаги този 
Първи юни. Защото прежи-
вяванията, които им осигури 
Милен Ангелов, кмет на 
селото се оказаха много ин-
тересни. Всяко дете очаква 
на този ден почерпка или 
подаръци, но г-н Ангелов 
реши  към балоните и лаком-
ствата да прибави един ин-
тересен разказ за портрета 

Íà ãîñòè íà êìåòà èëè êàê ñå ðàæäà åäíà ìå÷òà

на стената – Апостола Васил 
Левски. Представи своя ка-
бинет, работната обстановка 
и сподели желанието си 
родното село да се развива 
, да става привлекателно за 
децата и техните родители. 
„Мили деца, Първи юни е 
един много специален ден. 
Защото празнувате вие – 
малки и по-големи, добри и 
по-палави, умни и упорити, 
любознателни и талантливи.  

Вие, момчета и момичета 
сте надеждата на нас, въз-
растните, чрез вас виждаме 
утрешния ден и се надяваме 
той да е по-добър. Сигурни 
сме , че ще го направите 
такъв. Но дотогава трябва 
да се учите прилежно, да 
спортувате, да развивате 
талантите си. И да се из-
градите като хора, които ще 
уважаваме и на които ще 
се надяваме. Бъдете  здра-
ви,  радвайте мама и татко 
с успехите си!” пожела на 
своите скъпи гости кметът. 
После всички се снимаха 
заедно, заедно си хапнаха от 
лакомствата, заедно попяха 
и  се забавляваха, заедно си 
пожелаха да сбъднат мечти-
те си. Като добри приятели! 
А някой от гостите тихичко 
споделиха, че искат като 
пораснат да станат като 
чичо кмет.

 С този призив кметът на  
Община Стралджа Атанас 
Киров  откри миниспар-
такиадата, в която взеха 
участие ученици от чети-
рите общински училища. 
Поздравявайки отборите 
г-н Киров отправи благодар-
ност към своята учителка по 
физическо възпитание Дора 
Рибарова с признанието, че 
при него любовта към спор-
та е събудена тъкмо на таки-
ва училищни състезания по 
различни дисциплини. Той 
прикани децата от СОУ”П.
Яворов” и основните учи-
лища в Стралджа, Зимница 
и Войника да се включват 
активно в спортните прояви 
защото „спортът е здраве, 
настроение и самочувст-
вие”, но и да не подценяват 

„Äà îòêðèåì íîâè ñïîðòíè òàëàíòè!”

учебните занятия, което е 
много важно за развитието 
им напред. Давайки старт 
на състезанията г-н Киров 
пожела да победят най-
добрите , а съдийството да 
бъде  справедливо.

Още с леката атлетика 
учениците от V-VІ клас до-
казаха, че имат намерение 
да водят истинска спортна 
битка на стадиона. Васи-
лена Христова от СОУ”П.
Яворов” изпревари всички 
на 200 м., след нея останаха 
Катя Симеонова от ОУ – 
Зимница и Ванеса Стоянова 
от ОУ – Войника. Публи-
ката ръкопляска и на по-
големите  от VІІ-VІІІ клас, 
които пробягаха пистата. 
Първенството убедително 
спечели Гергана Илиева от 
ОУ – Войника, втора и трета 
останаха Марта Велчева от 

ОУ – Зимни-
ца и Памела 
Димитрова 
от СОУ”П.
Яворов”.

При мом-
четата над-
преварат а 
беше  още 
по -о спор -
вана. Денис 
Донков  от 
З и м н и ц а грабна първото място при 

V-VІ клас. На второ и трето 
място се наредиха Данчо 
Стоянов от ОУ –Стралджа 
и Ивелин Стоянов от Зим-
ница. При VІІ-VІІІ клас 
класирането оглави  Стоян 
Иванчев от Войника след-
ван от Симеон Димов от 
СОУ и Петър Недялков от 
ОУ-Стралджа.
При народната топка 

най-добре се представи 
отборът на СОУ”П.Яворов” 
с капитан Яница Османова, 
която получи награда  и за 
най-добра състезателка. 
Второто място остана за 
отборът на ОУ –Зимница. 
Най-интересни се оказаха 
срещите по футбол, къде-
то на терена се разгоряха 
истински спортни страсти. 
Все пак, както подчерта при 
награждаването г-н Киров, 

„във всяко състезание има 
победители и победени, 
но всички заслужават ад-
мирации за старанието, 
упоритостта и волята, кои-
то демонстрират”. След 
петгодишно поддържане 
на първенството отборът 
на СОУ”П.Яворов” беше 
детрониран от отбора но 
ОУ”Св.Св.Кирил и Мето-
дий” Стралджа, който по-
лучи купата и тържествува 
на терена. На второ място 
останаха представители-
те на СОУ”П.Яворов”, а 
трети и четвърти – ОУ”Св.
Св.Кирил и Методий”-Зим-
ница и ОУ „Хр.Ботев” - 
Войника. Бишне Илиев 
от ОУ – Стралджа получи 
награда за „ най-полезен на 
отбора”, а като най-добър 
вратар бе отличен Ивелин 
Стоянов от ОУ – Зимница.
Наградите на победите-

лите връчи кметът Атанас 
Киров. И ако той поднесе 
поздравления към всеки 
от малките спортисти с 
благодарност за показаните 
умения, то децата отговори-
ха със скандиране на името 
му. „Посещавайте училище, 
учете се, спортувайте!” , 
посъветва ги на финала г-н 
Киров с обещанието за най-
активните да има подаръци.


