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 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!

ñòð. 2

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

НОВО!     НОВО!     НОВО!
ÏÀÂÈËÜÎÍ ÏÀÂÂÈËÜÎÎÎÍ 
„×ÀÉÊÀ” „×ÀÀÉÊÊÊÀ””” 

– СТРАЛДЖА

ÏÐÅÄËÀÃÀ:
всеки ден, вкл. и събота

Çàêóñêèòå, êîèòî îáè÷àòå!

 вкусни
 здравословни
 качествени

По народни рецепти,
с европейско майсторство!
Изпълнява поръчки на клиента 
за всякакъв вид тестени изделия

ЗА КОНТАКТИ: ТЕЛ.: 0886909070

 ÅÒ ”Ìèãëåíà 
Òîï÷èåâà” - Ñòðàëäæà,
 ул.”Хемус”/ срещу пощата/

ЗАКУСКИТЕ, КОИТО ОБИЧАМ!
Хапнете при Любчо и Меги!

 ÌÀÃÀÇÈÍ „ËÀÇÓÐ”
- Стоян Трифонов 

Стралджа, ул.”П.Яворов”
Облекло за всеки! Цени –народни!
С предпразнични отстъпки!

Ñàíêöèè çà êàðóöàðèòå Ñàíêöèè çà êàðóöàðèòå 
áåç ðåãèñòðàöèÿ íà ÏÏÑ áåç ðåãèñòðàöèÿ íà ÏÏÑ 
Задържане на пътните превозни средства с 

животинска  тяга , които не са регистри-
рани и / или не отговарят на техническите 

изисквания по Наредба № 17 за регистрация, отчет, 
правила на движение  гласуваха  единодушно съ-
ветниците от Стралджа по предложение на кмета 
Митко Андонов. Задържаните каруците ще може 
да бъдат освобождавани едва след като собствени-
кът заплати наложената по Наредбата санкция и  
таксата за регистрация на ППС с животинска тяга.

Със своя заповед кметът Митко Андонов ще 
уточни реда и мястото за временно задържане на 
ППС с животинска тяга. Мотивите за това пред-
ложение  се определят от всеобщото желание  за 
поддържане на обществения ред и осигуряване 
на сигурността на гражданите  и тяхното иму-
щество. С проекта за това решение са запознати 
областния управител, РУ „Полиция” Стралджа, 
председателя на Районен съд Ямбол , информира 
по време на ноемврийското заседание  на ОбС  
г-н Андонов. Проектът за изменение на Наредба 
№ 17 бе публикуван и на страницата на общи-
ната с очакване на становища и предложения от 
страна на гражданите. Изменението на Наредба 
№ 17 е актуално и необходимо, подчерта съвет-
никът Гроздан Иванов, който със своя докладна 
записка направи предложение /и то бе утвърдено 
/ за двойно увеличение на досегашните глоби на 
водачи на ППС с животинска тяга 
при липса на регистрация от 50 на 
100 лв.  и при повторно нарушение 
от 100 на 200 лв.   

Ñîâèòå – ãðàäñêèòå  Ñîâèòå – ãðàäñêèòå  
ëþáèìöè íà Ñòðàëäæàëþáèìöè íà Ñòðàëäæà
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ÏÐÈÇÈÂ
Съгласно приетата програма за превенция за отпадане от училище и дей-

ностите включени в нея както и във връзка с реализиране на проект по мярка 
„Без отсъствия” по НП ”На училище без отсъствие” ОУ ”Св. Св. Кирил и 
Методий” Стралджа 

 ÎÁßÂßÂÀ  ÄÀÐÈÒÅËÑÊÀ ÊÀÌÏÀÍÈß

 „Áúäè äîáúð, ïîäàé ðúêà!”
в периода от 9 до 12 декември като пакетите с дарения – дрехи и обувки, 

ще се приемат на всяка от посочените дати от 14 до 16 ч. в канцеларията на 
училището.

Призовавайки всички съграждани с милосърдни сърца да дадат своята 
лепта за децата в неравностойно положение ние вярваме, че заедно можем 
да превърнем техния ден в по-добър е щастлив.

На 16 декември от 16 ч. в училището ще се проведе дискусия на тема 
„Учителите и родителите – партньори при формиране на отговорни и способни 
личности”. Същият ден децата ще получат своите подаръци.

ТЕЛ.04761/64-10 
продава 2-етажна къща в Страл-

джа на ул.”Дружба” 26.
Цена – по договаряне.

Може да се живее егоистично, може 
и взаимопомощно. Може човек никога 
да не научи що е това добротворство 
просто защото никой не му е дал не-
обходимите примери или защото никой 
не е събудил стремежа да живееш за 

другите. Може никога да не прочетеш 
мъдрите думи на предците, където се 
крият истините за пълноценния и смис-
лен живот и да гониш безсмислени 
химери. Затова не пропускай случая, 
който  изкача пред теб като плашливо 

Ïðåäêîëåäíî äîáðîòâîðñòâî
малко зайче. Включи рецепторите си на 
вълните на ближния. Направи един ма-
лък жест и ще се почувстваш окрилен!

Десетокласниците  от СОУ”П.
Яворов” в Стралджа  знаят, че най-
хубавото нещо на живота са изнена-
дите. А когато те са към човек, който 
има нужда от помощ, разбиране , 
съчувствие и подкрепа, то силата им 
се удвоява, утроява…Целият клас ста-
на съпричастен със съдбата на Донка 
Михайлова от Плевен. Целият клас се 
обедини около идеята за събиране по 
10 лв. „Парите съвсем не са измерение 
на чувствата , които предизвика това 
момиче. Възхищаваме се от силата й, 
от желанието да се бори!”, споделят 
момичетата и момчетата. Те добре раз-
бират посланието на  Донка, подкрепят 
я и изпращайки своите две столевки 
всъщност й казват:”Ние сме с теб! Да 
бъдем силни заедно!” 

Иде Коледа! Най-светлия християн-
ски празник когато сърцето се отваря 
за добрини. Да се огледаме наоколо, 
да потърсим човекът, когото можем да 
зарадваме с жест, внимание, усмивка, 
подарък…Да го направим щастлив! За 
да сме щастливи и ние!

Актуализацията на  бюджет 
2013г. за община Стралджа  
е факт. Утвърдително „за” 
предложението на кмета Ми-
тко Андонов гласуваха 9 от 
присъстващите 16 съветници. 
Групата на опозицията от 6  
представители на  политиче-
ските партии „ГЕРБ”, „Атака”   
гласуваха „против” и един има-
ше „въздържал се”. Така уза-
конен най-важният финансов 
документ ще осигури спокойна 
работа на общинска админи-
страция до края на годината с 
приходи- разходи  в размер на 8 
845 690 лв. Както обясни вноси-
телят на предложението Митко 
Андонов, кмет на общината 
„актуализацията на бюджета се 
налага във връзка с изменения 
в приходите и съответната ко-
рекция по определени позиции 
в разходите, съгласно реалните 
нужди на общината”. Съгласно 
документът подложен на об-
съждане промени са направе-
ни в разходите за делегирани 
държавни дейности от 5 560 
788 лв. на 5 535 411 лв., ин-
вестиционната програма от 1 
020 197 лв. става 1 029 464 лв., 
целевите разходи – помощи по 
решение на ОбС от 18 000 лв. 

се променят на 21 000 лв.
Внесените от г-н Андонов на 

предното заседание материали 
по проектобюджета за 2014 г. и 
бюджетната прогноза за 2015-
2016г. не бяха приети,не постъ-
пиха и никакви предложения 
за изменение или допълнение 
на документите.Предлагайки  
на повторно обсъждане кме-
тът  призова за отговорност и 
сериозно отношение , защото 
„бюджетът е един от основните 
документи, по които общинска 
администрация работи”. На 
последвалото гласуване 9 съ-
ветници казаха „да”, за да се 
утвърдят материалите.
Единомислие, единодушие 

и решения с всичките 16 гласа 
„за” демонстрираха съветници-
те по отношение на информа-
цията на кмета Митко Андонов 
за готовността на общината при 
зимни условия. Доказателство 
за добре свършена работа на 
общината беше  и одобрение-
то на докладната записка за 
реализиране на услугата „До-
машен социален патронаж” – 
най-ползваната, най-достъпна 
и удобна социална услуга за 
възрастните самотни и болни 
хора. Основна дейност при тази 

услуга е ежедневната  доставка 
на топла  храна по домовете на 
нуждаещите се. Звената на ДСП 
в Стралджа, Войника и Каменец 
работят при пълен капацитет-, 
като средния брой потребители 
по звена се движи около 49 по-
требители,  търсят се спонсори 
за осигуряване намаление на 
таксите, които в различните 
центрове са между 33 и 40 лв. 
в Стралджа, около 30 лв. за 
Войника и 50 лв. за Тамарино 
и 35-42 лв. за Каменец, поради 
което има идея за разширяване 
на услугата с още един център 
в района на Недялско – Ирече-
ково, допълни официално пред-
ложения  доклад г-н Андонов. 
Добро решение е изпълнението 
на проекта „Помощ в дома” към 
ДСП, който се оказва единствен 
у нас за което общинското ръ-
ководство получи специални 
поздравления лично от преми-
ера. „Ще търсим устойчивост 
на този проект, подчерта г-н 
Андонов , който уведоми, че 
чреиз НСОРБ лично той на-
стоява  дейностите по ДСП да 
станат делегирани държавни 
дейности, което ще облекчи 
много работата и ще помогне 
за по-сигурно и спокойно об-

Íîåìâðèéñêîòî 
çàñåäàíèå íà 
ÎáÑ Ñòðàëäæà

Ðåøåíèÿ â àòìîñôåðà íà ïðîçðà÷íîñò è äèàëîãè÷íîñò
служване на възрастните хора. 
Според председателя на ОбС 
Атанаска Кабакова  важен е и 
другия проект за лични асис-
тенти, който се ползва с голяма 
популярност в общината. Това 
показват и подадените нови 99 
молби на кандидат-потребители 
за новия планов период. За да 
могат да бъдат повече удовлет-
ворените  се търси начин за 
увеличаване на часовата квота, 
подчерта г-жа Кабакова.
ОбС единодушно прие Об-

щинската програма за енергий-
на ефективност 2014-2020г. в 
която се фиксират наложилите 
се нови приоритети и мерки за 
постигане на енергийна ефек-
тивност на инфраструктурата в 
общината. Затова отново неубе-
дително  прозвуча отказът на 
опозицията за трети  пореден 
път да утвърди предложението 
на кмета \Митко Андонов за 
промяна предназначението на 
земеделски земи, необходими 
за обект „Енергоефективно из-
ползване на геотермални води 
в съществуващи отоплителни 
системи на сгради от образо-
вателната инфраструктура”.В 
разразилия се дебат по темата  
отново беше припомнено, че 
със свое решение ОбС е дал 
съгласието си за предприема-
не действия по разработване 
експлоатацията на находи-
ще „Стралджа” и е разрешил 
изработването на подробни 
устройствени планове. Отчи-
тайки степента на важност за 
общината на различните ва-
рионти за оползотворяване на 
минералната вода , общинска 
администрация определи като 
приоритетно използването й 
за отопление на обществени 
сгради.. Извървян е един не 
лек път, разработен е проект за 
отопление с водата на учебни 
заведения в Стралджа. Ако има 
желание работата да продължи 
успешно то ОбС би тябвало 

да подкрепи решението за 
промяна предназначението на 
земята от „земеделска” в „за 
геотермален сондаж”, което 
всъщност ще бъде гаранция, 
че съветниците добре разбират 
важността на проблема, че имат 
готовност да подкрепят правил-
ното и ефективно използване на 
минералната вода и в същото 
време да осигурят още по-
добчри условия за отопление 
на училищата и детските гра-
дини в Стралджа снижавайки 
в сериозна степен разходите 
за горива. В този дух беше и 
изказването на Валентина Ма-
ринова, съветник от Коалиция 
за България и директор на СОУ 
”П.Яворов” която припомни 
че на този етап в училището  
отоплението струва 80 хил.лв., 
а един проект с минерална вода 
ще намали тази сума наполови-
на. Съветникът Гроздан Иванов 
обясни своя отрицателен вот с 
необходимостта на допълни-
телна информация за проекта. 
В крайна сметка решението 
отново не бе прието.
Пълно беше одобрението 

обаче на докладната записка на 
кмета за замяна на земеделска 
земя собственост на общината с 
частна такава в землището на с. 
Воденичане  с цел изграждане 
на обект „Площадка за зимно 
поддържане на ІV-клас8на 
пътна мрежа” при км 299 плюс 
700 на АМ Тракия.  Единодуш-
но беше одобрен Общинския 
план за ползване на Общински 
горски фонд за 2014 г. както и 
продажбата на населението на 
остатъци от дървесина – вър-
шина в сечищата от Общински 
горски територии при цена 5 лв. 
за пространствени куб. м ОбС  
даде съгласието си общината 
да стане член на Асоциация 
Общински гори като делегат 
ще бъде кмета Митко Андонов 
, а заместник делегат лесовъда 
на общината. 
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EVN  îáãðèæâà 
ùúðêåëîâî ãíåçäî
Представители на ЕVN свалиха един-

ственото щъркелово гнездо, появило се в 
Стралджа това лято. Целта ,разбира се, 
беше не да го унищожат, а да го съхранят 
чрез поставянето му в специална метална 
платформа издигната на безопасно от про-
водниците разстояние. Специалистите са 
убедени, че щъркелите ще разпознаят дома 
си напролет и отново ще отгледат малките 
си. „Операцията” по преместването на 
гнездото се извършва в точно определено 
време на годината много внимателно. Тя 
е в изпълнение на график, съгласуван с 
Инспекцията по опазване на околната среда Ст.Загора с единствената цел 
да се осигури нужния на птиците комфорт за гнездене без опасност от 
електричеството. Такива платформи за щъркелови гнезда има поставени  и 
в Палаузово, където красивите пернати обичат да летуват. Опазени щърке-
лови гнезда има и в други села на общината. ЕVN прави необходимото и за 
предпазване на птиците, които кацат по далекопроводите. Метални защитни 
изолации-триъгълници поддържат жиците на безопасно разстояние , за да 
не може късо съединение да предизвиква обгаряне на пернатите.

Опазването на птиците от ЕVN е на база подписан Меморандум за съ-
трудничество между ЕVN и Българското дружество за защита на птиците 
още през 2011г. В документът са определени сферите на сътрудничеството 
за защита и опазване на защитени видове птици от рискове, свързани с 
електроразпределителната мрежа в Югоизточна България.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Ñîâèòå – ãðàäñêèòå  
ëþáèìöè íà Ñòðàëäæà

Ранена в крилото ушата горска сова в Стралджа попадна 
в добри ръце и получи  шанс за възстановяване в Спасителния 
център за диви животни- „Зелени Балкани” Ст.Загора.  Краси-
вата  и полезна птица с наранено рило била намерена от Митко 
Петров, който, обгръщайки с нежност и внимание  пернатия 
си приятел, успял да създаде спокойна атмосфера и дори да 
нахрани совата. Междувременно обезпокоени за бъдещето й 
заедно с Митко грижите за птицата продължили и служите-
лите от отдел „Стопански дейности” при община Стралджа 
Жечко Вълчев, Валентин Велчев, Николай Енчев. Екологът на 
община Стралджа  Анна Грозева се присъединява към групата 
и съпричастно продължава грижите за совата още един ден 
докато се  направи и  връзка със Стара Загора за осигуряване  
настаняването на совата в лечебния център. Предавайки я в 
добри ръце стралджанските спасители са доволни и щастливи, 
защото заедно осигуриха живот на птицата.

Застудяването на времето стана 
повод стралджанци да наблюдават 
едно интересно явление, което 
съвсем не е необичайно. Голяма 
група горски ушати сови /asio 
otus/ денуват на бреза  по глав-
ната улица „Хемус” и привличат 
любопитството на малки и голе-
ми. Красиво обагреното в жълта 
листна маса дръвче буквално е 
обсипано от пухкавите  дремещи 

топки, които след залез слънце 
тръгват на лов за гризачи и малки 
птици. За да се върнат отново  на 
разсъмване в своя пристан. Мест-
ни ловци , които първи забелязаха 
семейството необикновени гости, 
определиха това поведение като 
нормално. Твърди се, че колко-
то по-студена е зимата толкова 
по-многобройни са ятата сови. 
Явно тези елегантни и стройни 

представители на пернатия вид 
имат предпочитание към Страл-
джа. Гнездят на пощата или в 
пустеещите гаргалъци на бившето 
АПК. Преди години такова голямо 
ято е наблюдавано на друго дърво 
в близост до тези сгради. Така 
че стралджанци са свикнали със 
своите  ушати сови, обичат ги и си 
ги пазят, за да могат да се радват 
на присъствието им по-дълго.

Ключови моменти в новата ме-
тодика на ЦСРИ. Систематизиране 
на задължителната документация.
Новости при изготвянето на инди-
видуален план. По тези основни 
въпроси от 7 до 9 ноември във 
Велико Търново се проведе обуче-
ние на представители на социални 
домове, в което взеха участие 
Живка Иванова и Атанас Иванов 
от ЦСРИ-Стралджа. Лекциите по 
време на обучителните сесии бяха 
представени от Доника Балабанова, 
обучител, супервизор, ръководител 
на ЦСРИ с дългогодишен професио-
нален опит в областта на социалните 
услуги, ръководител на проекти по 

ОП”Развитие на човешките ресурси” и 
Доника Малева, специалист в парадиг-
мата на когнитивно- поведенческата 
психотерапия, психолог-консултант. 

Представяйки умело и интересно 
новото и различното в работата на 
ЦСРИ лекторите обърнаха внима-
ние  и върху конкретни случаи при 
обслужване на лица с увреждания. 
За участниците в обучението беше 
полезно да получат отговор и 
на въпроси свързани с видовете 
мобилни услуги в ЦСРИ, работа 
с целеви групи деца, новости при 
изготвяне на индивидуален план в 
малки групи и др. На финала обу-
чението приключи с представяне на 
добри практики и кратки видеоп-

резентации заедно с дискусия в която 
всеки изрази мнението  и опита си в 
социалните услуги на ЦСРИ.

Ñëåä îáó÷åíèå íà ñïåöèàëèñòè îò Ñîöèàëíèÿ öåíòúð Ñòðàëäæà

Ïðèëîæåíèå íà íîâà ìåòîäèêà

По решение на ОбС  дълг по ФЛАГ 
ЕАД  в размер на 519 689 лв. за срок 
от една година ще сключи община 
Стралджа като целта е реализацията на 
проект „Чиста енергия  за осветление 
на обществените места в Стралджа и 
Кавакли”. Проектът, чието изпълнение 
вече е в ход, е финансиран  от Ми-
нистерство на регионалното развитие 
и благоустройство по Програмата за 
трансгранично сътрудничество, съ-
финансирана от ИПП. Възникналата 

потребност от временен финансов 
ресурс е за разплащане на дейност-
ите, заложени в бюджета на проекта 
до възстановяване на разходите от 
Управляващия орган- МРРБ, след 
представяне на искане за междинно и 
окончателно плащане. Средствата са 
необходими конкретно за разплащане 
на строително-монтажните работи, 
които следва да бъдат изплатени  през 
м.декември и първото тримесечие на 
2014 г., което всъщност налага и кре-

дита по фонд ФЛАГ. 
ОбС възложи на кмета Митко Ан-

донов да отправи искане към МРРБ за 
възстановяване на част  / изцяло раз-
ходите по дълга  по  реда и условията  
на съответното постановление  и при 
спазване на изискванията  от Закона за 
общинския дълг, както и да подготви 
искането за кредита, да подпише до-
говора , да извърши всички останали  
необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението.

Îáùèíñêè äúëã çà ÷èñòà åíåðãèÿ

До 31-ви декември всеки здравно-
осигурен може да смени досегашния 
си личен лекар и да се регистрира 
при нов, съобщиха от Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК). 
Формулярът за смяна, т.нар. ре-

гистрационна форма за постоянен 
избор, може да се разпечата от 
интернет страницата на НЗОК. Не 
е необходимо досегашният лекар да 
бъде информиран за смяната от па-
циента. Това става по служебен път.

Здравноосигуреното лице само 
вписва своите лични данни във 
формуляра за смяна.

В регистрационната форма се 
попълват и данните на предишния 
личен лекар, както и на неговата 
практика. От своя страна новоиз-
браният личен лекар попълва своите 

лични данни и данните на практи-
ката, в която работи. Вписва се и 
датата, на която здравноосигуреното 
лице е направило новия си избор.

Същите данни се нанасят и в 
здравноосигурителната книжка на 
пациента. Тя остава за съхранение 
у пациента, а номерът й се вписва 
в „Регистрационна форма за посто-
янен избор”.  Всяко здравноосигуре-
но лице има право да смени личния 
си лекар с друг, сключил договор с 
НЗОК, два пъти в годината - през 
юни и декември.

ОБЩИНСКИ КОЛЕДАРСКИ ПРАЗНИК – СТРАЛДЖА 2013 Г.

Ôîëêëîðåí ïðàçíèê íà ìúæêîòî íàäïÿâàíå
В Стралджа по Ко-

леда винаги  има една 
атмосфера, която напом-
ня древността. Затвори 
ли човек очи, слушайки 
мелодичните коледарски 
песни, може спокойно 
да се пренесе в едно 
друго , далечно време на 
шарени народни обичаи. 

Напети млади мъже  в народни носии, с калпаци на главата и варакладосани 
китки обикалят махалите , потропват на всяка врата, пеят и благославят за 
здраве и берекет. Този красив обичай е жив и до днес. Стралджанци всяка 
година организират своя Общински коледарски празник с единствената цел да 
се съхрани за поколенията наследеното от дедите, да се подпомага развитието 
на националното ни песенно и танцово изкуство, и активно да съдейства за 
приобщаване на младите към културните ценности.

Празникът има конкурсен характер. Той ще се проведе на 20 декември от 
16 ч. на сцената на читалище”Просвета-1892”-Стралджа. Като организатори 
общината и читалището съставят програмата и реда за явяване на групите по 
предварително подадените заявки.

След официалното откриване на празника от кмета на общината Митко 
Андонов групите, разделени  до 14 г. и над 14 г., ще се представят пред жури 
съставено от специалисти-фолклористи. Коледарските колективи имат право 
да изпълнят по три песни, благословия и фрагменти от обичая „Коледуване” 
в рамките на 10 минути. 

Общият награден фонд е 1000 лв. На двете възрастови групи ще бъдат при-
съдени първо, второ и трето място, придружени с парична награда, специална 
награда за най-добра коледарска група, най-добра обредна група, за станеник, 
кравай и др.

Според Статута за празника заявките за участие се приемат до 10 декември.

Íåäîâîëíè ïàöèåíòè ñìåíÿò äæèïèòî
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Ïðàçíèöè íà ó÷åíåòî

Ученето започва в училище, но 
трябва да продължава през целия 
живот. Ученето осигурява сигурност, 
самочувствие, възможности за добра 

реализация. Ученето е част от самия 
живот. Превръщайки ученето в цел 
на децата СОУ ”П. Яворов” се при-
съедини към инициативата „Праз-

ници на ученето през целия живот”, 
увличайки в това и родителите. 
Като последица в седмицата 18-24 
ноември в училището бяха организи-
рани различни прояви. Представяне 
на презентацията „Неформалното 
образование” беше последвана от 
Работилница по изкуствата – един 
чудесен открит урок по музика, кой-
то  създаде много приятни емоции. 
Демонстрацията на забавни опити 
по химия  накара учениците да пре-
открият тайните на тази наука и да 
засилят интереса си към нея, а часът 
по английски, протекъл забавно и 
нетрадиционно, потвърди, че про-
зорецът към света е широк когато 
познаваш добре чужди езици. Нео-
бичайните оптични явления бе тема 
на друг урок, който предизвиква 
интереса на децата към природата и 
чудесата наоколо. Любопитството на 
децата предизвикаха екозанимания-
та  - разпознаване на билки.  А арт 
-ателието за изработване на гривни 

„Малки красотички за мънички ръ-
чички” стана повод за доказване на 
умения в приложното изкуство. „На 
работа ръчички!” с този призив като 
на състезание по интереси премина 
часът за изработка на герданче от 
макарони. Впечатляващи картички 
за Коледа подготвиха малките  в 
часът „Майсторете ръчички за ра-
дост на всички”, а изложбата „Зима 
иде” бе истинска демонстрация на 
уменията на възпитаниците на СОУ 
”П. Яворов” – бъдещи художници, 
майстори на занаяти, приложници, 
артисти…”Да подариш картички” 
беше идеята, която обедини уче-
ниците в добротворство. Като цяло 
инициативата стана повод учители, 
ученици и родители да се учат вза-
имно в изпълнението на различни 
идеи с единствената цел – разноо-
бразие на ежедневието , творческа 
нагласа и стремеж към знания. Ат-
рактивния начин за предизвикване 
на интереса определи и високата 

оценка на усилията посветени на 
ученето, което в СОУ ”П. Яворов” 
вече е  по-привлекателно

 „Празниците на ученето в СОУ 
”П. Яворов” са повод  още веднъж 
да предизвикаме учениците да се 
обърнат към себе си и да покажат 
какво могат. В същото време – да 
използват пълноценно наученото в 
училище и да заявят готовността 
си да продължават напред към още 
по-пълно овладяване на знанията.”, 
подчерта директорът Валентина 
Маринова според която училище-
то разполага с достатъчно опитни 
и квалифицирани преподаватели, 
които съумяват да мотивират децата 
към ученето през целия живот. „Това 
не са всички идеи, които осъществя-
ваме в изпълнение на инициативата, 
има още какво да направим, про-
цесът е постоянен и тъкмо в това 
е най-ценното!”добави тя заедно с 
поздравление към учители, ученици 
и родители включили се в проявите. 

Çàáàâëåíèå è òâîð÷åñòâî â 
èíòåðíàòèòå ãðóïè

В изпълнение на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на 
качеството на образованието в средищните училища чрез въвежда-
не на целодневна организация на учебния процес”, с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 
учениците от СОУ”П.Яворов”, включени в ПИГ активно участва-
ха в Празниците на учене през целия живот. Забавно и интересно 
премина презентацията и занимателните игри на еко тема, които 
предизвикаха мисли за природата и нейното опазване. Работилни-
цата „Сръчни ръце” и клуб „Екознайко” също преминаха с актив-
но участие на учениците, които се радваха на всяко постижение, 
търсеха начини да докажат умения и да споделят добри идеи. В 
модерното чуждоезиково ателие имаше решаване на кръстословици 
на английски език , играта с думите показа доколко добре са усвоили 
чуждия език и желанието да обогатяват познанията си. Включвайки 
се в Празниците на ученето учителите, учениците и техните роди-
тели се убедиха, че ученето може да бъде не само задължение, но  
и удоволствие. Различните поколения се забавляваха , учиха заедно  
и разменяха опит в усвояването на разнообразни и полезни умения.

В капана на съвременните 
пороци се влиза много лесно, 
но трудно се излиза. Ако лю-
бопитството  и желанието за 
експеримент са водещите когато 
детето или младия човек посегне 
за пръв път към цигарата или 
алкохола, то много скоро става 
ясно, че направената грешка е 
непоправима. С тези разсъжде-
ния започнаха своята ученическа 
конференция в СОУ”П.Яворов” 
Стралджа посветена на  „Поро-
ците на днешното време”. Целта 
беше пред учители  и родители   
да обърнат внимание на дебне-
щите от всякъде пороци и да се 
противопоставят за навлизането 
им в живота на подрастващия ор-
ганизъм.  Гости на срещата бяха 
д-р Георги Атанасов и Йордан 
Йорданов, нач.РУ”Полиция”. 
Подготвяйки се много отговорно 
и старателно за конференцията 
участниците  направиха призна-
нието, че подрастващата възраст 
всъщност е време за протести, 
където успешно се промъкват и 
клопките на пороците. Опреде-
ляйки алкохола като усмихнатия 
враг на човека децата  катего-
рично подчертаха, че личния 
контрол е най-добрия коректор 
на поведението.Като причина 
за интереса към пороците на 
времето те посочват много чес-
то атрактивната реклама. Все 
по-често и все по-рано децата 
проявяват интерес към цигари, 
алкохол и дори наркотици, което 
се превръща с много сериозен 
проблем на обществото. Затова 
учениците от СОУ”П.Яворов” 
издигат своя призив към подра-
стващите: „Мислете позитивно! 
Спортувайте! Танцувайте!” С 
внимание участниците в кон-
ференцията изслушаха Дончо 
Андонов, чийто емоционален 
отговор на въпроса „Какво ми 
взе хероина?” даде възможно 
най-ценните препоръки на съ-
учениците си. Задължително  и 
отговорно място в битката срещу 
пороците имат и родителите. Не 
забраните, не кавгите са подхо-
дящия начин за агитация срещу 
вредните навици, а личния при-
мер, споделянето на жизнен опит, 
уважението между поколенията, 

Äåöàòà êàçâàò „Íå!” íà ïîðîöèòå

категорични бяха учениците. 
„Хероинът може да открадне 
живота ви! В нашия свят всеки 
е зависим  от пороците и ако 
сами не проявяваме готовност да 
се противопоставим, то едва ли 
някой друг може  да го направи”, 
подчерта в своето обръщение 
към децата д-р Атанасов. Дос-
тъпно и интересно той обясни 
вредата както от цигарите, така 
и от алкохола и психоактивните 
вещества. Последва разказът 
на г-н Йорданов който разгледа 
проблема от правна гледна точка 
и по бащински посъветва връст-
ниците на своите деца да бъдат 
внимателни и да не се поддават 
на изкушенията на пороците. 
„На някой е нужна цигара и бу-
тилка, на някой е нужна монета, 
някой зависи от наркотици, а 
някой – от човека!”, подчертаха 

на финала организаторите на 
конференцията което прозвуча 
като протегната ръка за помощ 
към възрастните, към учителите, 
към обществото, които не бива 
да допускат разрастването на 
пороците сред младото поколе-
ние, да бъдат близо да децата 
с обич, внимание, разбиране и 
готовност да помагат. В тази 
връзка беше и изказването на 
Валентина Маринова, директор 
на училището, която поздрави 
учениците за добрата подготовка 
и реализация на конференцията, 
благодари на гостите и изрази 
увереността си, че СОУ”П.Яво-
ров”  ще продължава борбата 
срещу вредните примамки на 
новото време. 
Конференцията бе в изпълне-

ние на НП”На училище без от-
съствия”, мярка „Без отсъствие”.

Ïðàçíèöè  íà äîáðîòàòà 
Във връзка с Международните дни 

за превенция на училищния тормоз 
1-19 ноември и 13 ноември Световен 
ден на добротата учениците от ОУ ”Хр.
Ботев” Войника, работещи по проект 
„BG051PO001-3.1.06.”Подобряване  на 
качеството на образованието в средищ-
ните училища чрез въвеждане на цело-
дневна организация на учебния процес” 
по ОП”Развитие на човешките ресурси” 
съфинансирана от ЕСФ на ЕС, проведоха 
дискусии против насилието, изработиха 
стикери „Аз не тормозя!”.Най-малките 
ученици от първи-трети клас в ПИГ с възпитател Живка Пашова  направиха 
постер с дървото на добротата и всеки от тях довърши изречението „Доброто 
– това е …”.Те прочетоха своите послания на съучениците си. Празниците 
завършиха с връчване на децата от първи клас ранички с логото на проекта 
и химикалки и тефтери на децата от втори до осми клас.
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Íàðîäíèòå çàíàÿòè ñà çëàòíà ìèíàÍàðîäíèòå çàíàÿòè ñà çëàòíà ìèíà

Åäèí ÷óäàê Åäèí ÷óäàê 
â Ëîçåíåöâ Ëîçåíåö

Малкото стралджанско село Ло-
зенец има възможности да привлече 
вниманието на туристите. В това 
твърдение е убеден Атанас Симеонов, 
който на практика се опитва да докаже, 
че селото е богато и пребогато, че има 
какво да покаже  пред чужденците и 
дори може да печели от това. Мъжът, 
който имал щастието да обикаля по 
света, да се срещне с културата на 
различни страни, все пак решава да 
се върне у дома, инвестира в бащиния 
имот и в двора пълен с диви орехи 
преди 15 г.изпод ръцете на майстори 
от Нейково  израства възрожденска  
къща - истинско бижу. По-любопит-
ните ще забележат, че сандраците са 
от т.н. тип „Свински крак”, което е 
наследена древна   строителна мисъл. 
Обзаведена по народному, тя предла-

га една обстановка от миналия век 
с всички характерни особености на 
района. Атанас Симеонов удивително 
сполучливо и автентично представя в 
своя дом местни занаяти като дърво-
делство, железарство, фурнаджийство, 
пчеларство…Човекът, който продължа-
ва да мечтае да пренесе Калифорния 
в Лозенец, сега  с огромно желание 
представя пред деца и млади хора  как 
се приготвят бабините катми на сач, 
открива тайните на  домашния мед , 
черпи с ядките набрани от градината, 
на по-смелите  предлага  разходка с 
кон. И не спира сладкодумно да обяс-
нява какво богатство притежаваме 
ние в България с обичаите , с бита , с 
фолклора. Като полезна инициатива на 
родолюбеца е и въвеждането на баби-
ната торба в обръщение  в замяна на 
вредните найлонови торбички.

Изненадващо  в този дом на ло-
зенския чудак ще видите самовар, 
ръчна изработка на фирма „Баташов”, 
гр.Тула. А собственикът му разказва не 
без гордост, че  експонатът е носител 
на 8 медала и с награда от Световното 
изложение  Берн, Франция. Самоварът 
е минал през фронта, пази следа от кон-
ско копито. До днес Атанас Симеонов 
поддържа традицията за разпалването 
на това руско чудо с …ботуш. Част от 
екзотиката на  вълшебното  място „При 
стария хъш” е дегустацията на домаш-

но вино. Докато примлясвате сладко 
домакинът ще ангажира вниманието 
ви   към собственоръчно направената 
мелница , с която по същия начин през 
14 в. е отделян лимеца. През лятото 
бившия републикански първенец по 
свободна борба, наследник на Андре-
овларския род,  приготвя чуден кача-
мак на двора  и сладкодумно представя 
своята машина за  изработка на вретена 
както и  наковалнята. Този човек нико-
га не е подвластен на лошо настроение. 
Може да ви изненада с вълнуващи 
разкази за 11-те години зад граница в 
проучвателски сондажи, 50-те години 
столичен живот в София. Повече от 
6 години  е  екзотичен му период в 
Африка когато живее с туарегите и 
участва в построяването на великата 
Река за Бенгази. Пак тогава   открива 
поетичното твърдение че „луната е 

пита кашкавал” и че „докъдето е чо-
вешката фантазия, до там са и делата 
”. Някак скромно ще спомене за дет-
ството си когато едва 6-годишен пасе 
говедата при Черкезите и   чиракува в 
тухларната на Стралджа. В съзнанието 
му е запазен ярко спомена  когато 
дърпа гюрука в железарската работил-
ница на чичо си Куни и патетичната 
рецитация на Яворовата  „Калиопа”. 
„Сигурно още тогава съм се влюбил 
в поезията!”, откровеничи Атанас Си-
меонов и бърза да добави: „Пак тогава 
разбрах , че и метала е поезия!” До 
днес когато присяда над белия лист, 
за да сподели кога  „в душата нещо  
го боли”. „Да бъде блажен!” за това 
мечтае този странник, а каква ли буря 
има в мислите му когато приседне с 
лулата край камината и позволи на 
спомените да летят в съзнанието… 

Като детски пъзел се подреждат мигове 
в Италия, когато  е зает с производство 
на биогаз, във Франция, в Германия и 
САЩ…В Бостън Атанас си има къща, 
там живеят любимите до сърцето му 
хора, а той, влюбен в българското,  
стои в Лозенец, съзерцава Мараша, 
мълви римите на Шели и Пушкин, 
а за разтуха бодро крачи из двора 
ту с каубойска шапка , ту с лозенски 
калпак. Отглежда картофи и чесън, 
хапва лозенски манджи, замезва със 
стралджански суджуци, и не спира да 
мечтае за времето на Хаджи Генчо.

Атанас Симеонов е екзотичното 
лице на Лозенец, наричат го особняк, 
но го обичат. Радват се на щедростта  
и майсторството му. И със сигурност 
без него Лозенец няма да има този 
вълшебен облик на туристическо се-
лище, което не бива да се подминава.

Ðàçêàçè íà ïúòóâàùèÿ ÷îâåê

Äà ñå çàãóáèø â  Áóêóðåù!

А ко  т и , 
пътнико, по-
желаеш да се 
потопиш  в 
знайните и не-
знайни потай-
ности на  ру-
мънската сто-
лица Букурещ, 
приготви се да 
престоиш по-
вечко време в 
този необятен, 
красив и за-
гадъчен град, 
който не на-
празно се оп-
ределя  като  
„най-добре за-
пазената тай-
на на Европа”.  
Посещавала 
съм „малкия Париж”  няколко пъти и все пак разбирам, 
че нищо не съм видяла и има много да науча.  Красотата 
на преживяването започва още от величествения Мост 
на дружбата и  пълноводието на големия тих бял Дунав. 

На прага на Букурещ още не можеш да си предста-

виш, че си пред най-големия град на Балканския 
полуостров, но колкото по-навътре навлизаш, 
толкова повече си сигурен, че  си  станал плен-
ник на красивите огромни сгради,  много често 
шедьоври на архитектурното изкуство, на многото 
добре поддържани зелени паркове, на фонтаните 
и 360-те църкви, на уникалната румънска нацио-
нална кухня и на не знам още какво…Когато си 
в сърцето на Букурещ и погледът ти се опитва да 
обхване  сградата на парламента, ще се опиташ да 
си дадеш сметка, че  съседите наистина са доказа-
ни грандомани. Това, както твърдят хрониките,  е 
най-голямата обществена сграда в света!  Впечат-
ляващи са  Кралския дворец, Домът на свободната 
преса, Патриаршеската катедрала, безбройните 
паметници…. И докато пътуваш по крайречните 
булеварди не може да не направиш асоциацията 
с Париж. Тук ми идва наум легендата за Букурещ 
според която  един пастир слага началото на този 
град, а името му , Букур, се отъждествява с думата 
„забавление”. На може да бъде случайно! Затова и 
не мога изобщо да си представя какви са нощите 
в този  рай на забавленията!

Сравнявам  изгледа на Букурещ днес с този 
преди демократичните промени. Тогава натрапчиво 
на всеки ъгъл присъстваше огромния портрет на  
партийния вожд със задължителния призив „Да 
живее!”-  „Треску  Чаушеску!” По-сериозния поглед 
все пак ще открие следите на близкото минало, но  те 
се афишират открито и удобно с туристическа цел.

Да… един ден е нищожно малко време , за да се 
насладиш на всичко онова , което предлага румън-
ската столица. Може да въздишате  безброй пъти 
докато обикаляте Площада на революцията, да се 
поразходите по Пътя на победата, да се снимате 
на фона на  Триумфалната арка, но  не си поз-
волявайте да заобиколите своеобразния пазар на 
пъпа  на Букурещ където ще опитате всевъзможни 
румънски специалитети , за да се уверите, че съ-
седите ни са ,/също като нас!/, уникални майстори 
на добра храна. И на още нещо! И едва ли трябва 
да си позволяваме фриволното определение за тях  
като… „мамалигари”!

Èçñëåäâàíå çà  âîéâîäèòå 
Òðèôîí è Äîáðè
Временна комисия с участието на общински съветници, служители от общинска 

администрация, историци ще работи за проучване дейността на легендарните хайдути 
Трифон и Добри и връзката  им с община Стралджа. Това решиха съветниците в Стралджа 
съгласявайки се с проекта за решение  на постоянната комисия  и подкрепяйки стано-
вището на кмета Митко Андонов. Преди това  аргументирано   отказаха да подкрепят 
предложението на съветника Гроздан Иванов на този етап да бъде изградена мемори-
ална плоча на войводите, без да е извървян един задължителен изследователски път 
за доказване необходимостта от такъв паметник на територията на общинския център. 

Подкрепяйки идеята за изразяване уважение и признателност към историческите герои 
кметът Митко Андонов в своето становище изрично подчерта че „поставянето на такава 
мемориална плоча е израз на почит и признателност към участниците в национално-
освободителните борби и спомага за запазване на историческата памет и възпитание в 
родолюбие”. Прието е обаче поставянето на паметник да става в родно или лобно място  
, място където историческата личност е работила , пребивавала, сътворила значимо 
събитие и следва да почива на достоверни и проверени исторически факти с каквито до 
момента общината не разполага за Трифон и Добри. Цитирайки изданието „Хайдушки и 
исторически песни” г-н Андонов припомни, че Трифон и Добри се споменават в местни 
народни песни, четата им е действала около и в Стралджа, но някъде се споменава  и 
с. Странджа. Според историческите сведения Трифон войвода е роден в Бургуджий, 
днешно  Г.Александрово, и е убит между Седларево и Г.Александрово. Данните за Добри 
байрактар са още по- оскъдни , роден в Сливенско , убит в Средна гора. Тъкмо заради 
това г-н Андонов предлага комисия да поработи за изясняване на историческите факти 
и едва тогава да се вземе решение за евентуално изграждане на мемориал.

Àòàíàñ Êèðîâ ìîòèâèðà  
ìëàäè ôóòáîëèñòè

Футболният клуб „Бакаджик” Войника се 
гордее със своето ново попълнение. Легендарният 
за Ямболска област футболист на „Славия” Ата-
нас Киров е картотекиран в отбора на Войника 
и с много желание, хъс и настроение успява да 
мотивира момчетата  за доказване на футболни 
възможности на терена. Бързоногото крило на 
шампионския тим „Славия” Атанас Киров, който 
се превърна в герой на „белия” златен отбор през  
1996 г. когато  на финала срещу „Левски” заби 
решаващия гол,  дълги години беше стожерът на 

футбола в Стралджа. Приносът му до днес се определя като полезен и  навременен. 
Сега  достойният футболист предава опита си и на момчетата от Войника, които много 
се стараят да бъдат като него. Кметът Жеко Жеков е истински щастлив, че може да се 
похвали с това попълнение. Доказателство за правилния избор е мачът срещу Безмер 
където войничани победиха с 2:0.

ФК ”Бакаджик” Войника  датира от 2008г. От 2013г. участва в „В” група на областното 
първенство. Капитан на отбора е  Костадин Стоянов. 
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Íà ìóøêàòà – ïðàñåòà êàòî òåëåòàÍà ìóøêàòà – ïðàñåòà êàòî òåëåòà
Много добра ловна година 

ще отбележат представителите 
на Ловно-рибарско сдружение 
„Стралджа”.  Eдин от показа-
телите за това е успешния лов 
на диви свине. Само за времето 
от 5 октомври до 25 ноември  
отстреляните по ловните полета 
на община Стралджа глигани 
наброяват 83, което е далеч 
повече от предходни години. 
Причините  за тази добра слука 
са няколко. На първо място  е 
сериозното подхранване на 
дивеча, което задържа живот-
ните в района и помогна  за 
максимално добра ловна „жът-
ва”.  След това, разбира се , 
е  майсторството на местните 
стрелци, които явно се ползват 
и от добър късмет. 

Прасета като телета отстре-
ляха ловците на Зимница и Ка-
менец. В двете ловни дружинки 
имат по 9 отстреляни глигани, 
като някой от екземплярите са 
по около  300 кг. Също по тол-
кова бройки имат отстреляни и 
ловците от дружинките в Лея-
рово където като отличници в 

стрелбата се спрягат  Валентин 
Георгиев и Димитър Недялков. 
В  Първенец буквално дишат 
във врата на леяровци със също 
толкова отстреляни екземпляри.  
С най-много  ловни подвизи, 
обаче, се записаха авджиите от 
малкото с.Александрово, където 
падналите на мушката диви 
свине наброяват 11. Шест диви  
прасета пазят самочувствието 
на ловците от ІІ ловна дружин-
ка  Стралджа, докато  тези от 
първа все още нямат нито едно 
попадение и едва ли не правят 
магии, за да се запишат между 
майсторите. През това време с  
попадения се хвалят ловците 
от Лозенец, Маленово, Ирече-
ково, Недялско, Палаузово… 
В Люлин като ербап-стрелци 
се славят Стоян Делчев, който 
е и председател на местната 
дружинка, Костадин Митев, 
Ангел Иванов, Янко Тодоров, 
Иван Митев, Йордан Терзиев. 
В Правдино обсъждат подвизите 
на Бойо Тодоров, Димитър Ива-
нов, Илия Койнов. Войничани 
се записаха в активния ловен 

сезон с успешния отстрел на 
Мирослав Марков и Светослав 
Господинов.

Всеки излет става повод за 
преглед на предишните под-
визи и надпревара кой и колко 
още диви прасета ще добави 
към общинската ловна статис-
тиката. Вече почти не остана 
ловджийско семейство в което 
да не съхраняват ловни трофеи 
от битките с глиганите. Между 
най-добрите стрелци обикно-
вено попадат млади ловци с 
изострени сетива и доказана 
решителност да се справят и 
в най-опасните ситуации. Така 
младият Жечко Вълчев  е героят 
на ІІ стралджанска дружинка 
със своите две отстреляни пра-
сета в рамките на два излета, 
а като бонус добави още едно  
като гост в дружинката на 
с.Крайново. В Зимница се носят 
легенди за удара на Едрьо Ед-
рев, който имаше късмета в един 
излет да попадне на цяло стадо 
глигани. Друг зимничански ло-
вец, Руси Стефанов пък имаше 
щастието да гърми успешно по 

отличен възрастен екземпляр 
и сюрия малки прасета.  Още 
две прасета записаха в актива 
си ловджиите на Зимница чрез 
гостенката Нина  Иванова и 
Атанас Тенев. Любопитни са 
и ловджийските истории на 
иречековци. В Богорово пък  се 
хвалят с отстреляните  в мест-
ността „Конски дол” лисица и 
пет чакала. Според председа-
теля на дружинката Кръстьо 
Динев  тепърва има да се говори 
за ловджиите на Богорово. На 
този етап богоровския зет Геор-
ги Майсторов  с отстреляните  
15 чакала и една лисица с право 
е един от фаворитите.

Дивечът  в ловните поле-
та на стралджанско не е  на 
свършване. Горите пазят още 
много диви прасета, които ще 
бъдат на мушката на авджиите. 
Има още какво да се очаква от 
местните ловци, които умело 
пишат историята на ловното 
сдружение и дават самочувст-
вие на всички, които членуват 
в тази сериозна и авторитетна 
организация. 

Ïðèãîòâÿíå íà Ïå÷åí áóò îò äèâî ïðàñå
Íåîáõîäèìè Ïðîäóêòè

• диво прасе - месо от бута 1 кг
• мазнина - 1/2 ч. ч.
• червено вино - сухо 2 л.
• оцет - 1 к. ч.
• лук - червен 4 глави
• черен пипер - 20 зърна
• дафинови листа - 2 бр.
• сол
• мас - 2 с. л.
Накиснете обезкостения 

бут за 2 - 3 дни във вино-
то, в което сте прибавили 
подправките (без солта) и 
нарязания на ситно лук. 
Отцедете месото, посолете 
го и го стегнете с конец, за 
да запази формата си на руло 
по време на печенето. 

Поставете го в тава, залейте го с няколко супени лъжици 
от виното, в което е киснало, сложете и мазнината. Покрийте 
добре с алуминиево фолио и печете в силна фурна около 1 и 
1/2 часа. Към края на печенето свалете фолиото, за да се запече 
приятно месото от всички страни. 

Ако е необходимо прибавете още малко вино и мазнина. 
Освободете готовото месо от конеца и го сервирайте, нарязано 
на филии, залети със соса от печенето. 

По време на обучението  в 
Трявна  служители от община 
Стралджа не само получиха въз-
можност за едно добро и полезно 
обучение по административен 
капацитет, но и обогатиха зна-
нията си за този прекрасен край 
на България. През свободното 
време, разхождайки се по тихите 
калдъръмени улици, стралджанци 
имаха късмета да срещнат  един 
от емблематичните изпълнители 
на българската естрада – Весе-
лин Маринов.  Само една молба 
беше достатъчна, за да откликне 
изпълнителя на „Горчиво вино”  
на поканата за снимка. Последва 
размяна на най-добри пожелания 
за красиви преживявания в Бал-
канския градец. По-нататъшната 
разходка из града на майсторите-
занаятчии допълни удоволствието  
от пребиваването в Трявна. Сним-
ките под часовниковата кула, пред 
общината, до Славейковата къща 

и безбройните магазинчета и ме-
хани са достатъчно доказателство 
за това. Приятен спомен остави 
и кафето на пясък придружено с 
оригинален Сертификат. Доказа-
телство за топлината и сладкодум-
ната разговорка  на балканлиите  
беше срещата с майстора-кожухар 
бай Петър, който надълго и наши-
роко представи занаята си, даде 
„отличен” на т.н. чорбаджийски 
тревненски чехли, а като майстор, 
който държи на авторитета си, 
беше готов да подари 60 кожени  
колани на този, който открие де-
фект по неговите уникати или  ако 
след 60-годишна употреба  покаже  
гънки по материала.

За гостите от Стралджа беше 
вълнуващо да се докоснат и до 
майсторството на дърворезбарите. 
Малката разходка в Даскаловата 
къща  предизвика много въздишки  
пред вида на таваните с незаляз-
ващите юлско и майско слънце 

по таваните последица от един 
сериозен облог отпреди 200 г. 
между стария майстор Димитър 
Ошанеца и младия калфа Иван 
Бочуковеца. Своето умение с 
длето и чук да „рисуват” по дър-
вото доказвали от Гергьовден до 
Димитровден, за да впечатляват с 
творбите си до днес всеки , който 
посети Даскаловата къща.   Това 
състезание се счита за първия 
български художествен конкурс. 
Не по-малко интересна е т.н 
„Патриотическа стая” с дървените 
скулптури на български царе и 
ханове, барелефите на възрожден-
ски дейци, изработка от майстор- 
резрабя Генчо Марангозов.

Трявна е символ на българско-
то майсторство, самочувствие и 
радост от живота, Трявна е магия, 
Трявна е покана за ново посеще-
ние, защото всяка крачка в този 
град дава храна на сетивата и те 
превръща в пленник на красотата.

Ñâèíñêèÿò áóò êàòî ñðåäñòâî çà ðåêëàìà 
èëè åäèí íåçàáðàâèì äåí  â ãð. Åëåíà
Човешкото въображение може да роди всевъз-

можни идеи. Ако   те са посветени на родното 
място, трябва да носят и съвсем прозаичен заряд: 
да рекламират, т.е. да привличат инвестиции, да но-
сят печалба. Усетили са тази тънкост балканджии   
от гр. Елена. И успешно налагат своя Празник на 
еленския бут. Не само това, в красивия есенен 
сезон градът се посещава  от стотици туристи от 

близо и далеч, върти се  щура търговия, представят 
се местни майстори  на занаяти, зрелищно се въз-
произвеждат местни традиции. Човек се озовава в 
един приказен свят на кулинарно изобилие  където 
най-често срещаното е… сушения еленски бут! 
Всички гости на града опитват от това пиршество за 
стомаха. Междувременно усвояват майсторството за 
тънко резване на оригиналното мезе. След хапката 
търси се, разбира се , и  капката. Възможно най-добри 
винопроизводители предлагат своето производство. 
На открито  еленските кулинарки подреждат изложба 
с местни вкусотии, които събират погледите. Не може 
да не се изръсиш за еленско сирене или еленски 
наденички. Красиви момичета в народна носия ти 
подаряват рецепти за еленски ястия.  Най-много се 
оказват зрителите на…  пърленето на еленско прасе. 
Церемонията е по всички народни табиети. Театърът  
се обогатява от непрекъснатите добронамерени забе-
лежки на публиката, която с истинско наслаждение 
очаква финала , за да опита от пресните мръвки. 
Безброй са другите капанчета за сетивата български. 
Интерес представляват съветите за приготвяне на 
свински специалитети, указанията за най-полезните 
еленски билки…Една от атракциите се оказва самия 
Цонко Цонев, кмет на Каварна, който приготвя соб-
ственоръчно  и предлага безплатно пържени черно-
морски миди с еленски бут. Веселбата се придружава  
от изява на еленски самодейци  както и гостуващи 
артисти от столицата.    Целият град е една сцена 
или може би една обща голяма и щедра софра на 
която откриваш нови  приятели и не ти се ще да си 
тръгнеш. А организаторите потриват ръце, защото 
познават ефекта от добрата реклама!

Òðÿâíà îìàãüîñà Ñòðàëäæàíöè
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Ìèòêî Àíäîíîâ, êìåò íà Îáùèíà Ñòðàëäæà:Ìèòêî Àíäîíîâ, êìåò íà Îáùèíà Ñòðàëäæà:

Éîðäàíèÿ å åäíà  ñïîêîéíà 
è ñòàáèëíà äúðæàâà

Кметът на Община Стралджа 
Митко Андонов се завърна от 
посещението си в Кралство Йор-
дания. Ден по-късно той разказа 
подробно за интересните 4 дни в 
Хашемитско Кралство Йордания 
,сподели впечатленията от срещите 
с  министрите  на  транспорта, на 
икономиката , на земеделието, с ге-
нералния директор на Агенцията за 
природни ресурси, с представители  
на Йорданската  индустриална ка-
мара, бизнес-среди, търговци и др.

 „Общото впечатление е, че 
Кралство Йордания е едно изклю-
чително наситено с история място, 
където живеят и работят спокойни и 
уравновесени хора.  Това наистина 
е една много силна в туристическо 
отношение страна, която умее 
да печели от  огромния световен  
интерес към нейното културно 
и историческо наследство.  Като 
гости на Йордания ние първо бяхме 
стъписани от красотата и величието 
на древния град Петра, където всич-
ко може да се определи с една дума 
-„величествено”! Петра в превод 
означава „скала” и още с влизането 
в каньона Сик се убедихме какво 
всъщност значи силата и въображе-
нието на човека, способен да извае 
в скалите с огромно майсторство 
един почти приказен каменен град.

В официалната част на посе-
щението ни научихме от нашите 
домакини интересни подробности 
за твърде младата , но добре уре-
дена държава. Столицата Аман, 
със своите около 2 млн. жители, 
представлява един шарен свят, 
който те кара да искаш да научиш 
повече. Къщите са построени на 
скатове, което е една прелестна 
гледка. Градски транспорт няма! 
Пътищата  са на добро ниво и 
въобще инфраструктурата е добре 
изградена. С еко цел предприятията 
са изнесени извън града. Развива се 
сериозна търговия, която буквално 
поглъща мащабни  доставки от 
зърно, агнета, мед, етерични масла 
и др., все продукти които бихме 
могли да разменяме, разбира се 
чрез организирани държавни спо-
годби. Имат една приятна  кухня 
с превес на агнешко,телешкото, 
пилешко, кухня  с много подправ-
ки, но и с много  сладко, затова и 
твърдението, че тук най-сериозната 
болест е диабета. Още съхраняваме 
сладкотръпчивия вкус на йордан-

ското кардамонено кафе, което 
няма нищо общо с това, което пием 
у нас. Научихме, че поднасянето на 
кафе с тази изключително полезна 
и екзотична подправка, всъщност 
е белег на голямо уважение към 
гостите.

Имахме възможност да разго-
варяме с нашите любезни дома-
кини  и за политическата система 
в Йордания. Кралят, определян 
като модерен и много диалоги-
чен съвременен политик,  е този, 
който назначава 50-те депутати . 
Владетелят разполага с цялата из-
пълнителна власт, законодателната 
разделя с парламента. Впечатляващ 
е авторитета на този млад мъж  в 
международните среди.  По време 
на деловите разговори научихме, че  

предвид на това, че голяма част от 
територията  на Йордания е пус-
тиня, тук се нуждаят  от доставка 
на дървесни видове. Напояването  
е капково. Приятно впечатление 
прави присъствието на различни 
видове църковни храмове – мюсюл-
мански, православни. Успяхме да 
разгледаме и градовете Ажлун и за-
бележителната едноименна крепост, 
Джераш и Храма на Артемида… 

Вълнуваща беше срещата ни с 
р.Йордан. Ще съхраним спомена за 
единствения и уникален пейзаж на 
безжизненото   Мъртво море. Няма 
да забравим посещението на кота 
нула, най-ниската точка под земята, 
на минус 395 метра усещането е 
необичайно и някак божествено. 

За мен малкото дни  в деле-

гацията до  Йордания ми дадоха 
да разбера, че  съм имал късмета 
да пребивавам в една приказна 
и величествена земя от Близкия 
изток с прогресираща, пулсираща 
и екзотична, бурно атрактивна сто-
лица Аман, страна  с великолепни 
пейзажи и гостоприемни жители. 
Не бих могъл да споделя всичко, 
което видяхме, но съм щастлив, че 
се докоснахме до една богата култу-
ра, до един различен от нашия свят, 
с който бихме могли да си сътруд-
ничим успешно при определени от 
двете държави условия. Пожелавам 
на всеки, който има възможност, да 
посети Кралство Йордания, за да се 
обогати и да се зареди с непознати 
емоции.
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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

Îáìåííà âèçèòà 

ÒÐÀÍÑÃÐÀÍÈ×ÅÍ ÏÐÎÅÊÒ ×ÅÐÒÀÅ ÁÚÄÅÙÅ 
ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈ È ÒÓÐÑÊÈ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

В изпълнение на проекта „Традиции с бъдеще” в Стралджа гостува 
група занаятчии от  гр.Ипсала,Турция за които Информационния-бизнес 
център осигури богата и интересна програма. Още с пристигането гос-
тите бяха посрещнати в ИБЦ където се запознаха с дейността, идеите и 
бъдещите планове на центъра. Дичко Дичев  успя да заинтригува турските 
приятели с представяне на изложбата с изделия на местни занаятчии , 
което всъщност се превърна  в старт към едно незабравимо преживяване 
, обмяна на опит, създаване на приятелство и бъдещи контакти.

Като част от програмата беше посещението при кмета на общината 
Митко Андонов, който топло приветства  гостите от Ипсала изразявайки 
увереността си , че тепърва предстоят полезните срещи и размяната на 
гостувания, които ще осигурят  добър прием и сериозна реклама на 
местните занаяти в двете страни.  Според предварителната програма още 
в първия ден имаше предвидени занаятчийски демонстрации. Изненадани 

и очаровани гостите не скриха възхищението си от майсторството 
на Мима Русева, която показа своите кусудами, торцевание и 
изонит. Давайки полезни уроци за навлизане в територията на 
този вид изкуство тя беше щастлива, че намери нови последо-
ватели. Не по-малко впечатляваща беше срещата със сръчността 
на Донка Георгиева, Димка Халачева, Стойка Маринова, Димка 
Пепелова, които с две или с една кука изваяха пред очите на тур-
ските си приятели истински шедьоври на плетивото. Българските 
мартеници, сурвакници ,сувенири показани от стралджанските 
занаятчии дълго бяха повод за обсъждане и приятен коментар. 
Петър Кръстев и Неделчо Маринов бяха по своему оригинални в 
представяне  тънкостите в приложното изкуство и изработката на 
народни инструменти. Без да откъсват поглед гостите проследиха  
уменията  в бродерия и изработка на гоблени на невероятната  
Мария Кабакова и по-младата й следовничка  Станка Косева, 
открито споделиха възхищението си от рисуваната коприна на 
Ирина Урумова и Марияна Костадинова, дълго останаха и пред 
мини-работилницата на Стефан Балъкчиев, който показа как 

изработва своите бижута, разпитваха за 
ножарството на Георги Железчев, следиха 
как Денка Георгиева рисува своите икони. 
Вълшебно се оказа майсторството и на 
Петър Пенев, който демонстрира старата 
руска техника чеканка. Без да пожелаят 
почивка турските занаятчии гостуваха на 
майстора на ковано желязо във Водени-
чане Стойчо Стойчев, ръкопляскаха и на 
карвинг-творенията на вълшебната Юлия 
Петрова. Останаха впечатлени от народ-
ното майсторство при изработка на носии 
и гугли на Станка Кирова и куклите на 
Калина Камеларова.

ÇÀÍÀßÒÈÒÅ – ÏÎÄÀÄÅÍÀ ÐÚÊÀ ÇÀ ÁÈÇÍÅÑ- ÊÎÍÒÀÊÒÈ
Информационен бизнес център Стралджа стъп-

ка по стъпка се превръща в търсеното, необходимо 
и ефективно звено , което ,на ниво община може 
да осигури сериозни бизнес- контакти между 
България и Турция. Прощъпулникът е направен 
с изпълнение на проекта „Традиции с бъдеще”. 
Посещението на турски занаятчии и представи-
тели на местната власт в Стралджа и обмяната 
на опит в доказване на майсторство  даде повод 
за сериозни разговори и бизнес- предложения. 
Особено интересна част от гостуването в Бъл-
гария се оказа посещението в Лозенец. Фирма 
„МУРРА 2002”  където се отглеждат биволи, беше 
изненадата на домакините, които  впечатлиха турците с биволофер-
мата , плановете със средства от европейски проекти да постигнат 
затваряне на цикъла и изнасяне на пазара на екологично чисти 
продукти от биволско мляко. Стоян Желязков търпеливо и атрак-
тивно представи дейността на фирмата и не беше изненадан когато 
представителите на турското каймаканство  проявиха желание за 
съвместна търговска  дейност. Приемът в читалището на селото , 
представяне на разнородната самодейност от председателя Христо 
Христов, разходката в добре уредената библиотека, читалищния 
салон, изложбата предизвикаха турците да направят комплимент 
на местните културни дейци.Особено интересен за тях  се оказа 
битовия кът където пожелаха да се видят с буенешка шапка и ку-
керски одежди. В тази обстановка се вписа и майсторът на гоблени 
Атанаска Паскалева. Секретарят на читалището Виолета Стоянова 
предложи домашно приготвено биволско кисело мляко което беше 
определено като балсам за сетивата. Изпитанието , обаче, тепърва 
предстоеше. Когато посетиха изба „Лозенец” и се срещнаха със сем.
Донка и Христо Стойнови  , дегустираха пет вида вина, научиха 
и какъв е пътят на гроздето докато се превърне във вино-елексир. 
Минути по-късно в своя възрожденски дом  ги посрещна атрактивния Атанас Симеонов, който ги почерпи 
със собствено производство ядки, изпечени в машина изработена от майстора. На изпращане щедро бяха 
възнаградени с екологичен пчелен мед. Разходката продължи в наскоро възстановената църква на Лозенец, 
където гостите видяха старите икони, някой запалиха свещ пред олтара.

Що е това сарашка работилница, как се изработва конска амуниция,  какви са традициите по Тодоровден 
? Отговорите на тези въпроси  гостите получиха от Ганчо Димитров, най-добрия майстор –сарач в Юго-
източна България, съхранил древния занаят на дедите. Гостите от Ипсала бяха впечатлени и от ковашката 
работилница  „Стеми”в дома на сем. Славка и Георги Узунови. България –това е гостоприемство, топлина, 
усмивки, доброжелателност. Така разчетоха посланието на Петранка и Владимир Рахневи турските гости, 
които престъпвайки в дома им бяха посрещнати с хляб и сол.  Показаната оригинална домашна изложба с 
национални ястия накара мнозина открито да се възхищават. Великденска салата, никулденски шаран, петров-
ско пиле, сватбарски петел, коледна пита, печен заек, българска баница и баклава – всички тези вкусотии 
бяха изпитание за турците, които трябваше не само да поздравят домакинята за сръчността и артистизма 
в кулинарията, но и да признаят, че българската баклава, например, по нищо не отстъпва на турската.

На финала на обменната визите всяка от двете страни даде доказателства, че контактите едва сега за-
почват и тепърва има какво да се желае. Полето за дейност е огромно, талантите от българска и от турска 
страна са готови да участват в съвместната дейност, която ще донесе необходимото самочувствие на всеки 
от майсторите.


