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ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

Ул.”Хемус” 2
ПРЕДЛАГА всеки ден
/ вкл. събота и неделя/
От 6,00 ч. до 20,00 ч.
- винаги топли закуски
- пици
- ръчен хляб
и други тестени изделия
Приема поръчки на клиента за пити, тестени десерти и др.

ТЕЛ. 0893836303

Ул ”Хемус” 2
"ÌÅËÈ ÑÒ” ÅÎÎÄ Ñòðàëäæà""ÌÅËËËÈ ÑÒÒ” ÅÎÎÄÄÄÄ ÑÑòòòðððààëëëäääææææààà

ИЗГОДНА  ОФЕРТА!

„ÊÀÁÀÊÎÂ” ÅÎÎÄ – ÑÒÐÀËÄÆÀ
Óë.”Ï.Êàáàêîâ” 2  
 ï ð î ä à â à:

- брикети – 9,00лв./30 кг
- въглища Донбас – 12лв./30 кг
- дърва- нарязани – 60лв.:кубик
- железария
- домашни потреби
- строителни материали

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!

В деня, в който се на-
върши една година 
от смъртта на Ни-

колай Гочев, Енчо Кремъков 
и Станимир Киров Ямболски 
окръжен съд потвърди реше-
нието на районните магист-
рати за връщане на делото 
за доразследване на проку-
ратурата. Така прогнозата на 
наблюдаващия делото про-
курор Милен Божидаров се 
сбъдна и делото няма да влезе 
в съда до есента, а може и 
по-късно. Съдът прецени, че 
в обвинителният акт липсват 
достатъчно данни за нанесе-
ните щети и не е ясно точно 
в какво са обвинени соб-
ственикът на Берета тейдинг 
Десислав Делев и началникът 
на производството Иван Пеев.

Äåëîòî çà âçðèâà Äåëîòî çà âçðèâà 
íÿìà äà òðúãíå ñêîðî

Ñåäìîêëàñíèöèòå íà 
Ñòðàëäæà ñ íàé-âèñîêè 
ðåçóëòàòè 
Няма седмокласник от област Ямбол, който да е с пълна шестица на 

външното оценяване по български език и литература, а от изпита по мате-
матика пълните шестици са едва 4 за областта. Броят на седмокласниците, 
явили се на задължителното национално външно оценяване по български 
език и литература в петте общини на Ямболска област, е1194. От тях 182 са 
получили оценка 2.00. Най-много са слабите оценки в община Ямбол – 115. 
Докато в община Ямбол всеки пети седмокласник се оказва с двойка, то 
резултатите от изпита са по-слаби за община Елхово, където всеки 4 ученик 
е с оценка 2.00. За областта най-високи са резултатите на седмокласниците 
от община Стралджа, където едва 1 от 11 ученици има двойка, следвана от 
община Болярово с една слаба оценка е всеки девети седмокласник и община 
„Тунджа”, където един от 7 ученици е с двойка. 

4 са в Ямболска област пълните шестици от националното външно оценя-
ване по математика, като 2 от тях са получили ученици от община Болярово 
и 2 – ученици от община Ямбол. Общият брой на явилите се на това външно 
оценяване ученици в областта е близо 1200.

В базата "Стралджа- Мараш" беше отслужена 
панихида за загиналите и поставен паметен знак.

Ñâåòúò å 
íàøàòà 
äåòñêà 
ìå÷òà!
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Áåçïëàòíè êàðäèîïðåãëåäè
По инициатива на кмета на общи-

ната Митко Андонов и с любезното 
съдействие на д-р Чорбаджийски, 
изп.директор на Специализираната 
болница за кардиология Ямбол ,  в 
Стралджа бяха извършени безплат-
ни кардиологични прегледи. Те са в 
подкрепа на Националната информа-
ционна кампания "Нормално кръвно 
налягане - нормален сърдечен ритъм 
" и във връзка със Световния ден за 
борба с хипертонията. По препоръка 
на местните джи пита през кабинета 
на гостуващия д-р Черкезов премина-
ха десетки пациенти. Ще последват 
нови посещения на специалистите 
от Специализираната болница по 
кардиология Ямбол като безплатни 
прегледи ще могат да ползват и 
жителите на някой села в общината.

Âàêàíöèÿ, çäðàâåé!

В изпълнение на годишния култу-
рен план читалището във Воденичане 
стана инициатор за организацията на 
весел детски празник в селото, в който 
участваха малки и по-големи деца. 
Всичко започна с едно кратко посве-
щение на  Първи юни и поздравление 
към малките след което се отприщи 
веселбата. Имаше забавни игри, 
имаше спортни състезания , имаше 
конкурс за рисунки. Малчуганите се 
надпреварваха да показват какво могат 
и се радваха на всеки подарък или 
похвала. „Идеята е да организираме 
пълноценно използване свободното 
време на децата, да им показваме, че 
заедно може не само да играят, но и 
да научат нещо ново. А читалището 
е мястото където винаги са добре 
дошли!”, подчерта секретаря Пенка 
Маринова к обещанието за нови 
срещи с децата.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Î Á Ð Ú Ù Å Í È Å 
Íà Ìèòêî ÀÍÄÎÍÎÂ , êìåò íà Îáùèíà Ñòðàëäæà

Êúì âñè÷êè æèòåëè è ãîñòè íà ãðàäà

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

ДРАГИ ГОСТИ НА СТРАЛДЖА,

Обръщам се към всички вас с една 
молба, която цели обединяване на 
усилията ни за съхранение и опазване 
на новоизградените  красиви паркове 
„Младост” и „Южен парк”. Благода-
рение на  проекти на обща стойност 
близо  1 600 000 лв. общината успя да 
възстанови  и напълно да обнови  тези 
зелени острови в градската среда, на 
които сега се радват  малки и големи. 
Цветните градини,  разнообразните 
дървесни видове,  поливните инстала-
ции, освети-
телната сис-
тема , детски-
те площадки 
с  люлките , 
катерушките 
и пясъчници-
те … всичко 
това е за нас, 
жителите  и 
го стите  на 
града  и  ако 
искаме да се 
радваме и да 
го  пол зва -
ме по-дълго 
време то ще 
трябва и да го пазим.

С надеждата, че всеки от вас ще проявява  загриженост за нашите 
паркове, с вярата, че заедно можем да  опазим съграденото с толкова 
любов и труд, се обръщам към всички:

- да се радваме на нашите паркове, да ползваме прекрасните 
условия за разходка, забавления и отдих, но и да ги пазим,

- да не допускаме замърсяване на градините,
- да не позволяваме унищожаване на цветните насаждения и 

дърветата
- да пазим детските кътове  и пейките
Сигнализирайте всеки път когато видите нарушители на общест-

вения ред, злонамерени лица, които се опитват да  откраднат или 
разрушат съоръженията  , да замърсяват  околната среда!

Съобщавайте за такива нередности, за да има и ответната реакция 
от страна на РУ ”Полиция” и общината!

Телефони: дежурен – 53-83,  отдел ТСУ – 69-80 , дежурен РУ 
”Полиция” – 55-28

Очаквам будната гражданска съвест да бъде естествения контро-
льор за правилно обществено поведение! 

Очаквам всеки от нас да даде пример как трябва да живеем, за да 
се радваме на приятната и красива  среда за живот и отдих в родния 
град! Време е да покажем, че обичаме и се грижим за съграденото, 
че сме българи, но и европейци!

    Общината се ангажира да прави обществено достояние имената 
на злосторниците, които ще бъдат санкционирани по Наредбите, 
утвърдени от ОбС.

Благодаря Ви!

МИТКО  АНДОНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Будни  радетели за чиста природа  
от Стралджа сигнализираха, че  в гор-
ските масиви на общината се наблюдава 
изсъхване на борове.  Тревожни съоб-
щения постъпиха от  Войника и Алек-
сандрово. Безвъзвратно загубени са и  
два бора по главната улица на Страл-
джа, които предстои да бъдат отсечени.  
Проверка уточни, че в стралджанските 
горски масиви на местността „Мараш” 
боровете сe запазват  свежи и здрави. 

Реакцията на общината по проблема  
не закъсня. Комисия от Общинската 
горска структура с лесовъда   Румен 
Ченков  направи оглед на общинските 
иглолистни отдели. Уточнено е , че 
съхненето на бора   във Войнишкия 
район е в рамките  от 30 до 60%. 
Общината е изпратила становището и 
проба  до Изпълнителната агенция по 
горите, Лесозащитна станция, Варна , 
но резултатите още не са пристигнали, 
потвърди Мая Димова, нач.отдел „Сто-
пански дейности”. Междувременно  
обмяната на информация показва, че 
промяната при  боровете  може да бъде    
следствие на абиотични и биотични 
фактори.  Според някой специалисти 

Òðåâîãà  çà 
áîðîâåòå!

покафеняването на боровите иглички 
и последващото изсъхване на дървото 
може да се причинява от гъба, която се 
развива успешно при температура над 
15 градуса и относителна влажност над 
70%. Други твърдят, че явлението може 
да се дължи  и на продължителното 

засушаване или от недостиг на храни-
телни вещества. Киселинни дъждове 
със съдържание на серен диоксид също 
биха могли да увредят боровите гори. 
Има съмнения, че вредители също биха 
могли да променят нормалния растеж 
на иглолистните гори.

Áëàãîäàðíîñòè
Благодарност и пожелание за нови 

срещи в Стралджа  отправи в своя 
поздравителен адрес кмета на община 
Стралджа Митко Андонов до Боян Че-
нешев, известен в рап средите като Боби 
Кинта. Поводът е проведения с голям 
успех  благотворителни концерт на Боби 
и приятели в Стралджа на който бяха 
събрани 1000 лв. за решаване здравен 
проблем на младия и талантлив  изпъл-
нител на народни песни Петър Толев.  
Майката на Боби  Тодорка Парушева 
получи Поздравителният адрес  от зам.
кмета  Мария Толева и топло благодари за  жеста от страна на г-н Андонов. 
Развълнувана, тя изрази увереността си, че синът й ще поддържа връзката със 
Стралджа и има готовност за нови срещи с множеството млади почитатели на 
рап изкуството. 

ТЕЛ 0886 668 998 
Продава двуетажна масивна къща 

в Стралджа , с допълнителни по-
стройки,  двор 1 дка. цена 22 хил. лв.

Çà ó÷èòåëêàòà – ñ ëþáîâ!
Тя е тази,   която първа подава ръка на детето на прага  в 

детската градина, тя заменя мама в грижите за  палавниците, 
тя учи детето на първите песни и стихотворения , тя дава 
отговорите на най-важните въпроси  , тя първа прогнозира 
заложбите на малкия талант. Учителката в детската градина- 
всеотдайна, добра, търпелива, винаги усмихната и опроща-
ваща. И  когато порасналите вече деца м  подготвителната 
група провеждат своето заключително празненство, детската 
градина изглежда мястото, което детето не иска да напусне. 
И идва ред на благодарностите, на прегръдките, снимките и 
пожеланията. 
Елка Узунова  навърши 40 години работа в ЦДГ”Здравец”. И 

самата тя е не по-малко развълнувана от децата.  Щастлива е , 
че оставя след себе си един  полезно извървян път, че предава 
добър опит на младите колежки . Богата е с поздравленията 
и благодарностите на децата и родителите , които написаха 
за нея:

„Днес станах много рано, букет голям набрах, че може да 
сме малки, но знаем, че нашите госпожи, вместо мама всеки 
ден в детската градина , грижат се за нас! Благодарим Ви!”

    
Àëåêñàíäúð, Áîãäàí, Ãàáðèåëà, Äåñèñëàâ, 
Éîðäàíêà, Êðèñòèÿíà, Êðóì

„Скъпа учителко,  благодаря, че въпреки трудностите се грижи и 
беше втора майка за сина ми! Благодаря, че нито за миг не видях в 
погледа  умора, че винаги беше усмихната и мила! Дълбок поклон! 
Прекланям се пред теб, професията и това което направи за сина 
ми! Обичам ви!” Марина

Îòãîâîðúò íà ó÷èòåëêàòà:
Мили деца, скъпи родители, 
през всичките години когато посрещах и изпращах  нашите 

малки слънца в детската градина, се чувствах най-щастливия 
човек. Защото край мен растеше младостта и красотата на 
Стралджа, на България, защото всяка детска дума за мен беше 
извор на радост, защото всяка детска усмивка ме правеше без-
крайно богата. Благодаря ви , за тези мигове! Обичам всички мои 
ученици и вярвам в тях!

Елка УЗУНОВА

ÕÂÀËÀ, Ó×ÈÒÅËÞ!
   Скъпи учителю, възпитателю, будителю, хвала за труда ти!
Нека благодарността, радостта и жаждата за знание в детските 

очи никога не угасват, нека винаги да ви гледат с обич и обожание!

От родителите на децата при 
подготвителна група, випуск 
2013  при ЦДГ”М.Рубенова” – 
Стралджа 
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ТЕЛ 0896284429 ИЛИ 046 62 81 84 
ПРОДАВА недвижим имот в Стралджа, ЦГЧ:
- масивна къща – около 90 км.м.
- второстепенни постройки – 66 кв.м. и 20 кв.м.
- навес с оградни стени – 65 кв.м.
- двор – 2120 кв.м.
Цена – по договаряне.

Ïîäïèñàíè  äîãîâîðè
След проведен търг за обществена поръчка по европейско ръководство 

ПРАГ , кметът на община Стралджа  Митко Андонов подписа  договорът за 
изпълнение на строително-монтажните работи по проект „ Чиста енергия за 
осветление на обществени места в Стралджа и Кавакли”. Проектът, който е 
по  програмата Трансгранично сътрудничество България-Турция ,  е с водещ 
партньор  Община Стралджа  в партньорство  с  Община Кавакли, РТурция. 
Изпълнението  включва  изграждане на улично осветление по главните улици 
на общинския център Стралджа и селата  Лозенец, Воденичане и Зимница. 
Общо 220 лампи захранвани със слънчева енергия  ще светят през цялата нощ 
като е предвидено при лошо време акумулатори да  осигуряват светлина поне  
3 нощи.  Фирмата- изпълнител „Седия” ЕООД- София   ще извърши доставката  
и монтажа на лампите  за седем месеца,  а   общата стойност на строителните 
работи е  298 702  евро.

В същия ден г-н Андонов подписа  и договор с ИБЦ- Стралджа  по този  
проект за осигуряване публичност и  информация за проектните дейности в 
медиите на обща стойност 3 582 евро.

Íà Íèêîëàé  Ãî÷åâ

Година – вечност,
А болката е все така голяма!
Без теб домът ни опустя.
Сърцата ни от скръб се свиват,
Минават дните, но е все така…
Тъгата ни по теб е съща,
А искахме с нас да споделиш старостта
Най-тежко по празници без тебе,
Когато  на трапезата се наредим
Но няма те, дори деня да споделим…

Липсваш ни много!
Мир на праха ти!

ÍÀ ÑÈÍÀ ÌÈ

Сине, дълга и тъжна една година измина,
А моята силна болка в ляво така и не 

отмина.
За миг да те видя, чаках с надежда,
Но това е невъзможно, така изглежда.

А колко много искаше да живееш…

Не можем да те забравим, да те прежалим
Ще се мъчим някак да живеем,
Дано да има сили само да успеем.
Скръбта ни е безмерна, безутешна…
Сълзите ми изтекоха, косите побеляха,
Затвори се сърцето, песните ми се изпяха.
Моля те от горе  да ни помагаш,
 В моменти трудни да не ни изоставяш.

 Ще минат още тъжни години
 Ще те помним, сине! 
Ще те жалим докато сме живи!

ПРОСТИ! 
Почивай в мир и спи спокойно,
Ти живя живота си достойно!

От семейството

Ãîäèíà ñëåä âçðèâîâåòå â „Áåðåòà òðåéäèíã” êðàé Ëîçåíåö

Ïàìåòíèê çà ïî÷èò 
è ïðåäóïðåæäåíèå
Хляб и вино, жито и череши, све-

щеник, помен, сведени глави, цветя и 
свещи пред лъснат паметник. Сълзи, 
добри думи за загиналите Станимир 
, Николай и Енчо. Една година след 
злополучния взрив в базата на „Берета 
трейдинг” ръководители на фирмата 
и работниците от колектива поканиха 
близките на загиналите си колеги, 
кметът на общината Митко Андонов, 
председателя на ОбС Атанаска Каба-
кова, представители на РУ”Полиция” и 
противопожарната служба за съвмест-
на почит към тримата мъже загинали 
по време на инцидента. „Те бяха скром-
ни и работливи момчета.достойни за 
пример и ние ще ги помним винаги!” 
тихо промълви   инж.Иван Табов  пред 
новоизградения паметник  с издълба-
ните в гранита имена на Николай, Енчо 
и Станимир. Коленичи с цвете мълком. 
Венец оставиха представители на 
фирмата. Един след друг  пред памет-
ника се изредиха почернените близки, 
палеха свещички, не криеха сълзите, 
подтискайки желанието да закрещят 
от болка и гняв. Венец поднесе кметът 
на общината Митко Андонов, който 
остана почтително безмълвен и мрачен 
пред гранитната плоча. Поклон пред 
загиналите направи Атанаска Кабакова, 
председател на ОбС. В дълга редица се 
подредиха всички работници от базата, 
на колене подреждаха свежите цветя…

Мълчанието в тези мигове под 
парещото юнско слънце, под звуците 
само на безгрижната птича песен и 
натрапчивото ухание на зелено, мъл-
чанието, което безжалостно връщаше 
спомените преди година и изживения 
ужас, бе повече от красноречиво. 
„Господи, помилуй!” се смесваше с 
молбата „Пази ни!” това никога повече 
да не се повтаря.

Паметникът не е само в памет на 
загиналите, той е като доказателство  за 
уроците на живота, той е непрекъснато 
напомняне на живите за трагедията и 
допуснатите грешки, предупреждение 
и сигнал „Да внимаваме!”  

Час по-късно  в стралджанското 
село Лозенец пет казана с курбан за 
здраве освети свещеник Димитър за-
едно с благодарността към всевишния, 
че опази селото от повече възможни 
злини и с молбата за здраве и живот. 
Като знак за съпричастност  да уважи 
ритуала в Лозенец беше кметът на об-

щината Митко Андонов заедно с Ата-
наска Кабакова, председател на ОбС . 
Кметът на Лозенец Петранка Добрева  
припомни, че 4-те животни са осигу-
рени със средства на лозенци и помощ 
от местната фирма „МУРРА-2002” и 
кооперация „Съгласие” Стралджа, тя  
изрази надеждата на своите съселяни, 
че нещастието от преди година няма 

да бъде повече допуснато. Тя прикани 
всички да отдадат почит към загина-
лите  по време на взрива с минутка 
мълчание . 

     След това спазвайки традицията  
мъже, жени и деца хапнаха  от курбана 
за здраве. На тези, които не успяха да 
присъстват,  храната беше доставена 
по домовете.
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Òðåòè íåóñïåøåí îïèò çà âëèçàíå  âúâ "Â"ÐÔÃ

Ïðåêúðøåíàòà 
ìå÷òà íà  ôåíîâåòå

Ðåàêöèÿòà íà ïóáëèêàòà
„Недей бяга на кучешки тръс, бе!”
"Ако вкарате поне един гол 40 каси бира ще ви черпя на Петолъч-

ката!”
„Що я мачкаш таз топка, бе! Тя е за ритане!”
„Раздайте се, бе, изпитайте удоволствие, зарадвайте ни!”
„Що се разхождате по терена?  Затуй ли сте дошли? Облечете  по 

едно сако тогаз!”  „Ще ви дам 100 хил. лв., ако ги бием тез!...Пък от де 
ще ги взема!... Ама бийте ги, бе!”  

„Не гледайте като обагнени овце ами ритайте!”
„Или отивайте да си лягате! Какво, кюфтета ли чакате пак!”
„Осрахме се като арманджийска биволца!...”

Отборът на ОбФК  ”Стралджа” 
падна с 2:0 от Раднево в един нео-
чаквано слаб и безинтересен мач, 
който сломи огромните надеждите на 
феновете си. За пореден път!  И гне-
вът на публиката, която на стадиона 
в Брестник представляваха близо сто 
стралджанци, беше обясним. Защото 
футболистите не показаха нито това 
на  което /би трябвало да/са способни, 
нито това, което трябва. Съперникът 
видимо не беше по-висока класа. Но 
и непрофесионалното око можеше да 
забележи, че момчетата имат хъс, бо-

рят се,  като единен колектив, правят 
добри комбинации. Резултатът – още в 
10-та минута стралджанската защита  
им поднесе празна врата и топката 
спокойно  проби мрежата. Вторият гол 
вече беше неочакван, а закономерен. От 
там нататък  след почивката  може би 
треньорът беше този който би трябвало 
да поеме в здрави ръце ръководството , 
да се намеси , да нахъска спортистите и 
нещо да се промени. Но, не би! Мачът 
продължи все така вяло, футболистите  
не дадоха доказателства че имат стръв 
за победа, не показаха, че могат да бя-

гат, да се борят, да комбинират, да тан-
цуват с топката. Напротив, все по-ясно 
показваха, че нито желаят, нито могат 
да се борят и да постигнат победа.

 Публиката , която не успя да даде 
воля на някакъв възторг, не се  умори 
да дава полезни съвети, но в един 
момент изгуби желание дори да  ру-
гае. Знамената останаха неразвяти, 
а за компенсация, на връщане към 
Стралджа феновете дадоха изблик на 
спомените от друго славно футболно 
време когато футболистите от Страл-
джа водеха своята истинска стръвна и 
непоклатима битка за победи. И бяха 
любимци на малки и големи. 

 След тази загуба вероятно отборът 

няма да бъде същия. Както и публиката. 
След тази загуба вероятно ръковод-
ството на ОбФК ще предприеме някак-

ви мерки, които да доведат до промяна 
в състава на отбора, в треньорската 
работа, в начина  и стила на игра.  

Община Стралджа е общи-
на със социално ориентирана 
политика. Водещ фактор при 
управлението  е осигуряване 
съвременни условия за живот 
на всички възрастови групи 
от населението. От началото 
на програмния период до мо-
мента общината има натрупан 
богат опит  в подготовката 
и реализацията на проекти, 
финансирани със средства от 
Европейския съюз по редица 
оперативни програми – два 
проекта по ОП”Околна среда” 
на обща стойност 1 395 562 лв., 
проект по ОП”Регионално раз-
витие” на стойност  970 414 лв., 
три проекта по ОП”Развитие 
на човешките ресурси” на 
обща стойност  258 043лв. За 
този период общината изгради  
собствен административен 
капацитет от екипи за изпъл-
нение на Европейски проекти 
и проекти от други донорски 
програми.

    Текущо изпълнение на 
проекти в общината:

- проект „Реконструкция 
на водопроводната мрежа в с. 
Воденичане и рехабилитация 
на общински пътища Страл-
джа – Атолово и Воденичане 
– Джинот в община Стралджа, 
област Ямбол” по ПРСР 2007-
2013г., продължителност 30 
месеца, бюджет – 5 490 848 лв. 
Сключен е договорът за финан-
сиране, подготвена е тръжната 
документация  и изпратена за 
предварителен контрол в ДФЗ.

- Проект „Реконструкция 
и обновяване на паркове в 
гр.Стралджа” по ПРСР, мярка  
322-Обновяване и развитие 
на населените места.Продъл-
жителност 30 месеца, бюджет 
– 1 596 282 лв. Избраният след 
проведен търг по обществена 
поръчка изпълнител извършва 
довършителните работи по 
частите – архитектура, ВиК, 
поливни системи, парково 
осветление. Изпълнена е част 
озеленяване.Договорът е пред 
приключване и откриване на 
обекта. 

- Проект „Първоначално 
залесяване на неземеделски 
земи на територията на община 

Стралджа” по ПРСР, продъл-
жителност 12 месеца, бюджет 
– 58 324 лв. Дейностите по 
проекта са пред старт.

- Проект „Ремонт на сгра-
дата НЧ”Възраждане-1926”, 
с.зимница, община Стралджа” 
по ПРСР, продължителност 30 
месеца, стойност – 308 180 лв.

- Проект „ремонт на сгра-
дата на НЧ”Светлина – 1928” 
с.Лозенец” по ПРСР, продъл-
жителност 30 месеца, стойност 
-308 180 лв.

- Проект „чиста енергия за 
осветление на обществени мес-
та в Стралджа и Кавакли” по 
ПТС, продължителност 14 ме-
сеца, стойност – 674 908 евро.

- Проект”Стралджа и Суло-
глу- пътуване отвъд границите” 
по ПГС, продължителност 18 
месеца, стойност 592 072 евро

- Проект „Община Страл-
джа – за ефективна структура 
и подобрена дейност в полза 
на гражданите и бизнеса” по 
ОП”АК”, продължителност 18 
месеца, стойност 167 020 лв.

- Проект „Компетентна ад-
министрация – гарант за добро 
управление” по ОПАК, продъл-
жителност 12 месеца, стойност 
– 88 272 лв.

- Проект „Изграждане на 
регионална система за упра-
вление на отпадъците в ре-
гион Ямбол-Първа фаза” по 
ОП”Околна среда”, стойност 
– близо 30 милиона лв., дяло-
вото участие на общината – 313 
598 лв.

 По Програмата за развитие 
на селските райони 2007-2013 
г., мярка 322 Обновяване и 
развитие на населените места 
в Община Стралджа Църков-
ните настоятелства изпъл-
няват три проекта – „Ремонт 
и обновяване на църквите и 
дворните пространства” в се-
лата Правдино, Воденичане, 
Лозенец. Предстои финализи-
рането им.
Схема „Алтернативи” по ОП” 

Развитие на човешките ресурси” 
– Община Стралджа е партньор 
на Агенцията за социално под-
помагане по проект „Подкрепа 
за достоен живот”. 18 лични 
асистенти предоставят на тери-

торията на община Стралджа 
социални услуги, отговарящи на 
специфичните потребности на 
18 нуждаещи се възрастни хора 
и деца с трайни увреждания. 
Проекта стартира през ноември 
2010 г. Стойността му до мо-
мента е 115 000 лв. Срокът на 
договора е продължаван няколко 
пъти, за сега – до 15.01.2014г.

- проект „”Социално пред-
приятие за озеленяване и благо-
устройство- община Стралджа” 
по ОП”РЧР”, продължителност 
18 месеца, стойност 282 119 лв.

- проект „Звена към ДСП в 
община Стралджа” по ОП”РЧР” 
по схема „Помощ в дома”, про-
дължителност 16 месеца, стой-
ност 187 886 лв.

- проект „Нов избор – разви-
тие и реализация” по ОП”РЧР” 
чрез Агенцията по заетостта. 
Осигурена работа на 128 безра-
ботни, предварително обучени 
62 озеленители, 14 общи работ-
ници, 50 спасители .

- схема „Подкрепа за заетост” 
по ОП”РЧР” – наети 54 лица 
„пазач невъоръжена охрана”, 
9 –„организатор спортни проя-
ви”,35 – 4работник копач”, 4 – 
„архивар” и 3 – „деловодител”, 
Продължителност – 1 г.

  През последните години за 
безработните от общината  го-
лямо значение имат програмите 
на МТСП. Наетите лица за осъ-
ществяване на различни дейнос-
ти по програмите са с временен 
характер и проблема безрабо-
тица се решава частично. Този 
начин не води до формиране  на 
икономика на територията на 
общината, а решава в известен 
смисъл социални проблеми.

- проект „С отговорност и 
грижа за децата от 0 до 7 г. от 
община Стралджа” към МТСП, 
стойност 704 483 лв.

  Общият извод е, че текущо-
то състояние на изпълнението 
на проектите е задоволително, 
няма забавяне и неизпълнение 
на предвидените дейности. Ре-
ализирането на проектите ще 
подобри условията и качеството 
на живот на населението в Об-
щина Стралджа и ще превръща 
все повече гр.Стралджа в при-
влекателно място за живеене.

5 ãîäèíè, êîèòî 
îòëåòÿõà êàòî ìèã!

Връстниците на демокрацията, набор 1989 г., се събраха в Страл-
джа, за да отбележат 5 години от завършване на средното образова-
ние в СОУ ”П. Яворов”. Наборът, който е един от големите, с над 60 
деца, се отчете с около 30 завършили в родния град, но на срещата 
бяха поканени всички, за да се видят и да споделят извървяния път.  
Оказа се, че във випуска има множество висшисти. Деница Илиева, 
която завърши „Маркетинг” в Бургас, Елена Иванова, чиято специ-
алност е „социален мениджмънт”,   икономистите  Румяна Радева, 
Галя Желева, Йоана Вълкова, Велислав Минков, Силвия Велчева,  
компютърните специалисти  Явор Кирилов, Атанас Иванов. Гордост 
за випуска са възпитаниците на Националния военен университет 
Велико Търново Eдриян Забунов  и Иван Йорданов, Атанас Геор-
гиев, който след специалността „социални дейности” продължава 
магистратура  „Валутен митнически и данъчен контрол”,  Мая 
Иванова, която приключва обучението по „право”... 

      Всеки от присъстващите имаше какво да разкаже, с какво 
да се похвали. С радост бяха посрещнати изпълненията на Боян 
Ченешев , известен повече като Боби Кинта, за който Стралджа 
е градът, който много обича. В разговорите не бяха пропуснати 
спомените с  Татяна Неделчева, която в момента е в Холандия,  
Кремена Ненчева, чиято сила беше в усвояване на чуждите езици, 
Веселин Величков, Димитър Кавалджиев, Валери Парушев имаха 
какво да  разкажат за своя бизнес, темата „футбол” беше  терито-
рията на Павел, воденичанското присъствие се доказа  чрез Петьо 
и Вальо,  уважение като грижовни майки спечелиха Мария Вълева,  
Ваня Николаева, Димка, Ваня и др.  Своя талант в танците успешно  
представиха  чаровните  Андон Добрев и Венелин Кавалджиев. 

     Да сподели радостта  на срещата беше поканена Мария То-
лева, зам.кмет на общината, която  учениците помнят като сериоз-
ния и всеотдаен преподавател по математика, който има принос в 
подготовката на всеки кандидатствал във ВУЗ.  Поздравявайки ги 
сърдечно тя  не без вълнение добави: „Щастлива съм да призная, 
че като учител има с какво да се гордея.  Трудът ни е не е отишъл 
напразно. Сред вас тук виждам  умни, способни, талантливи млади 
хора, които продължават да учат във ВУЗ или вече завършили и 
поели професионалния си път, радвам се, че голяма част от вас са 
намерили верния път за реализация  и ще бъдете достойни граждани, 
полезни за обществото ни!” В памет на своята класна ръководителка 
Лиляна Трайкова бившите ученици пожелаха заедно да изслушат 
любимата й песен „Зора е„ в изпълнение на Неда Украден.

Ïðîåêòè  ïðîìåíÿò îáëèêà íà îáùèíàòà
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Äåòñêî øîó çà 1 þíè
„Играйте с нас!” е детското 

шоу, което община Стралджа 
подари на децата от града по 
повод Първи юни. В салона на 
читалището се събраха всички 
деца от начален курс в града, за 
да се забавляват с артистите от 
Куклен театър Ямбол. И сред 
усмивки, закачки и настроение в 
залата имаше надпревара в игри, 
имаше изненади, имаше награди. 
Любимия за малките бате Ангел 

беше неизчерпаем в идеите , а зрителите му се отплащаха с ръкопляскания и 
желание да се включват във всяка инициатива. Пристигналия в залата Митко 
Андонов, кмет на общината, беше мило приветстван от детското множество. 
„ Щастлив съм да ви поздравя с празника Първи юни и да ви пожелая весела 
ваканция!” обърна се той към децата добавяйки увереността си, че през летните 
месеци  те ще натрупат достатъчно енергия и сили, за да се представят наесен 
с шестици в училище.

Êàê äà ñå äúðæèì íà îáùåñòâåíî ìÿñòî?
С посвещение на Първи юни, Де-

нят на детето Центъра за обществе-
на подкрепа – Стралджа организира 
за децата  посещение на ресторант 
с беседа на тема „Как да се държим 
на обществено място?”. Подготвени 
предварително за преживяването, 
което ги очаква децата бяха в новите 
си дрешки, всички бяха положили 
усилия да изглеждат представител-
но и красиво. Настанени  удобно 
край масата те изслушаха лекцията 
на Петя Петрова и Марияна  Пенева за това как се избира меню, как  се  дава 
поръчка в ресторант, как  се сервира, как се работи с приборите. Получили 
отговор на всичките си въпроси малките, някой от които за първи път влизаха 
в ресторант, се справиха успешно със задачата и видимо се успокоиха. Настро-
ението се вдигна още повече когато пристигнаха и поръчаните мелби.

    Посещението в ресторанта е едно добро начало на лятната работа за 
ЦОП-Стралджа. Предстоят интересни занимания, които ще обединят всички , 
обещава екипа с пожелание за весело детско  лято!

Ôàíòàçèÿ ñ áàëîíè 
Слънца и цветя грейнаха върху 

балони  в Центъра за социална реха-
билитация и интеграция в Стралджа. 
Идеята бе по повод Първи юни, 
Денят на детето, когато  заедно 
с трудотерапевтите и останалите 
специалисти от Центъра най-мал-
ките потребители на услугите  се 
забавляваха и показаха творчество. 
Напътствани умело децата приеха 
присърце поканата и час по-късно 
балоните с рисунките бяха подре-

дени в изложба. Като награда всички деца бяха поканени на маса с лакомства.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ñâåòúò å íàøàòà 
äåòñêà ìå÷òà!
Ако щастието има измерение , то 

това може да бъде една детска усмив-
ка, ако радостта може да се нарисува, 
то тя е едно слънце на белия лист, 
ако искаме светът да е  вечен , то би 
трябвало да си го представим като една 
детска мечта. В навечерието на Първи 
юни, празникът на детето, красиви 
тържества устроиха  в Целодневните 
детски градини „Мати Рубенова” и 
„Здравец”, Стралджа където гости 
бяха кметът на общината Митко Ан-
донов и зам.кметът Мария Толева. В 
красивите игротеки , пред родителите 
възпитаниците , облечени като за най-
тържествен случай , танцуваха и пяха 
от сърце. 

В ЦДГ”М. Рубенова” подготви-
телната група получи своята първа 
шестица – за старанието, за уменията, 
за усвоените знания. Децата доказаха, 
че са готови да постъпят в първи клас, 
знаят азбуката, цифрите, познават 
сезоните, правилата за движение, , 
рецитират стихове за родината, танцу-
ват. Поздравявайки поредния випуск, 

който напуска градината, директорът 
Денка Йорданова, благодари на ро-
дителите за избора на градината, за 
доверието към екипа, поздрави своите 
колежки за упоритостта, търпението 
и старанието в обучението на децата 
и връчи очакваните свидетелства на 
малките за завършена подготвител-
на група с пожеланието  след една 
незабравима ваканция да тръгнат на 
училище спокойни,  уверени и готови 
да усвояват знанията. Усмихнат и до-
волен с поздравление към родителите, 
учителите и възпитаниците се обърна 
и г-н Андонов, който изрази задовол-
ството си от постигнатите резултати, 
добави своята увереност, че децата 
ще продължат да се учат в СОУ”П.
Яворов”, което предоставя прекрасни 
условия за получаване на нужното 
образование и старт към висшите 
учебни заведения.

Красив и незабравим празник 
устроиха за бъдещите първолаци и 
в ЦДГ”Здравец”, където родителите 
останаха подвластни на обяснимото 

вълнение от изявите на малките. 
Вперили поглед в своите възпитатели 
децата изпълняваха всички поставени 
задачи, отговаряха на въпросите от 
различни области – родна реч, ма-
тематика, роден край и др. „Вие  ще 
бъдете наша гордост в училищата, 
където ще постъпите като първоклас-
ници! Бъдете послушни, учете се  и не 
забравяйте своя детски дом!”, обърна 
се към децата директорът Йорданка 
Грудева, която добави и своите съвети 
към родителите, благодарност към 
общинското ръководство и лично към 
кмета Митко Андонов за грижата и 
вниманието към детските градини 
в общината. В най-тържествения 
момент  всяко дете получи своето 
свидетелство за завършена подгот-
вителна група заедно с книжка. Г-н 
Андонов честити предстоящия праз-
ник на малките, добави пожелания 
за интересна и вълнуваща ваканция с 
приятни спомени и успешен старт на 
есен в училище.  

Жители и гости на стралджанското 
село Недялско взеха участие в праз-
никът , организиран със съвместните 
усилия на кметство, читалище и 
спонсори. Възстановявайки традици-
ята на селския събор обществеността 
направи задължителен поклон и към 
загиналите за свободата на България. 
Кметският наместник Тодорка  Йор-
данова, която откри тържеството, 
обърна внимание върху свещената за 
българите дата 2 юни, сподели мисли 
за  необходимостта всеки път в нача-
лото на юни да  отдаваме почит към 
онези, които не пожалиха живота си 
за свободата. „Благодарение на техния 
подвиг днес ние сме тези, които се 
радваме на един нов и щастлив живот, 
за който те можеха само да мечтаят!”.  
Обръщайки се с благодарност към 
организаторите на събитието  кметът 
на общината Митко Андонов подчерта 
„С това тържество днес ние можем 
да покажем, че и в малките селища 
на нашата страна  родолюбците не са 
изчезнали , не е погубена вярата ни 
в съществуването на идеали, жива е 
надеждата, че с примера на предците 
можем да променяме живота си, да го 
правим такъв какъвто го заслужава-
ме!” След още пламенни и вълнуващи 
слова за подвига на Ботев г-н Андонов 
добави призива да не забравяме , че  
„без Ботев няма България, защото той 
събра въздишките й в стих, плача й – 
в песен, страданието й – в подвиг и 
саможертва. И  в най-светлите си и в 
най-трудните дни  България ще произ-
нася името му с почит и благоговение”. 

Между гостите на празника в Не-
дялско бяха  още Атанаска Кабакова, 
председател на ОбС, зам.кметовете 
Иван Иванов, Иван Георгиев и Мария 
Толева.  Празникът продължи с про-
грамата на ансамбъл „Въжички”, които 
с музиката и танците  за пореден път 
доказаха, че могат да предизвикват 
радост и гордост у публиката.  Про-
дължението на празника с музиката на 
оркестър „Преслав” от Ямбол предиз-
вика всички да се хванат на хорото. 
За малки и големи беше приятно да 
се наслаждават и на празничните фо-
йерверки. Но най-голямата изненада 
все пак беше  нестинарския танц в 
изпълнение на сем. Иванка и Жеко 
Жекови. Под звуците на характерната 
народна музика, облечени в народни 
носии с икони в ръце  мъжът и жената  
преминаха десетки 
пъти през жарава-
та, а множеството 
наблюдаваше мъл-
чаливо притихнало 
пред тайнството на 
танца върху жара-
вата. Разпалените 
въглени грееха под 
краката на танцу-
ващата в магически 
танц  двойка. Впе-
рили поглед в бо-
сите им нозе мъже 
и жени  се кръстеха 
пред чудото.” В Не-
дялско от десетилетия не са  се събира-
ли толкова много хора. Тук има зрители  
от Ямбол и Стралджа, от  селата близо 
до Недялско и от по-далечни краища. 
Причината е не само народния сбор, 
но и нестинарите, които за първи път 
се наблюдават в този край!” , сподели 
км.наместник Тодорка Йорданова.

Иванка и Жеко Жекови  танцуват 
заедно върху жаравата повече от 20 
години. Той за първи път влиза в огъня 
още през 1967 г. когато е млад танцьор и 
воден от любопитство решава да опита 
нестинарството. До днес помни, че  не 
е било нито лесно , нито забавно, но  
подкрепен от стари нестинари, разбира 
, че може да се справи. С много тре-
нировки и желание , след разговори 
за древния обичай с хора, които имат 

опит, Жеко добива силата, знанията, 
опита и се справя без проблеми. Той  
е танцувал в с.Българе, там от където 
започва историята на нестинарството, 
там, където са най-добрите познавачи 
на това тайнство. Помни добре  и 
най-старата нестинарка баба Злата. 
Днес признава: „Да,  за да си нестинар 
необходима е вяра, но и психически  
човек трябва да е готов да направи 
крачките. За мен нестинарството  вече 
е професия и като всяка изисква пълно 
себеотдаване.” Със съпругата си Иван-
ка/ и двамата са над 60 годишни/ имат 
вече 20 години  нестинарство. За нея 
твърди, че тя има силата да играе вър-
ху жаравата, танца с нея става красив 
и вълнуващ.  Винаги влизат в огъня 
с иконата на Богородица. Навсякъде 
ги посрещат с радост , разпитват ги , 

искат да докосват иконата за здраве и 
късмет. Сем. Жекови са впечатлени от 
красивия  танцов състав „Въжички” на 
Стралджа и са  готови заедно да подгот-
вят спектакъл с нестинарство. „Знаем 
за стралджанския събор „Мараш пее”, 
при покана бихме се отзовала, за да 
обогатим програмата  и със сигурност 
това ще привлече много хора”., не крие 
готовността си за сътрудничество с 
общината г-н Жеков.

БЛАГОДАРИМ ВИ СПОНСОРИ!
   Празникът в Недялско подкре-

пиха финансово фирмите:
- ПАНДА ИНВЕСТ – Ивайло 

Пандов
- Агропоа, с .Недялско
- Ангел Ангелов
-  Иванка Танева 

НА СЪБОРА В НЕДЯЛСКО – ПРАЗНИЧНОСТ И ПОЧИТ

ÒÀÍÖ  ÂÚÐÕÓ ÆÀÐÀÂÀ
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 0886 668 998   
ПРОДАВА  2-етажна 

масивна къща в Стралджа, с 
допълнителни постройки и 
двор 1 дка. Цена 22 хил.лв.

0886 668 998 
продава 2-етажна масивна къща  в 

Стралджа, с допълнителни построй-
ки, двор 1 дка, Цена - 22 хил.лв.

ТЕЛ. 0892 90 71 48  
ПРОДАВА  разсад дини.

Ñòîÿí Âàðíàëèåâ, ó÷åíèê íà Âúëêàíà è äàðèòåë íà Èñòîðè÷åñêè ìóçåé – Ñòðàëäæà:

Ùàñòëèâ ñúì, ÷å ñå ó÷èõ 
îò íàé-ãîëåìèÿ ìàéñòîð!

Ìîé äúëã å äà ïåÿ è ïîïóëÿðèçèðàì òâîð-
÷åñòâîòî íà Âúëêàíà

- Г-н Варналиев,  как приема-
те откриването на паметника?

- Вълнувам се! Подкрепям 
тази инициатива. Похвално е, 
че има родолюбиви хора, които 
с огромно желание и воля, съ-
браха средства и съградиха този 
паметник. Един достоен човек 
като Вълкана Стоянова, Енима-
хленката, която е израснала в 
това малко село и тръгнала  по 
широкия свят с гордо вдигната 
глава, чийто живот е минал с 
народната песен, представил, 
популяризирал и изпял най-кра-
сивите песни  на Тракия, заслу-
жава не един паметник, а повече. 
Със сърдечната подкрепа на г-н 
Митко Андонов, кмет на Община 
Стралджа и екипът му, жителите 
на село Люлин показаха обичта 
и признанието си към голямата 
певица. Към нашата Вълкана. 
Благодаря ви, мили хора!

- Какви са най-ярките Ви 
спомени за Вълкана?

- Всяка песен е спомен, който 
може да ти стопли душата и сър-
цето. Със тези песни да те прене-
се във време, което е отминало, 
но само една Вълкана Стоянова 
сякаш умееше  с лекота  да те 
пренесе  на  Великденските и Гер-
гьовденските хора, на меджия и 
седянка, на жътва и копан… Спо-
мени за изпяти песни на голям 
собат или с песен до Баба Дра-
ганкината чешма, до Кокарджа и 
Тръновия баир. Преди  двадесет 
години за селския сбор на 24 май 
или по старому на Спасов ден, 
пътувахме  с Вълкана с автобуса 
за с. Люлин. Докато пътувахме 
я питам:”Вълнуваш ли се, че ще 
видиш родното си село?” А тя: 
„Че какво да се вълнувам сега на 
тези години! На младини имаше 
такава работа, а сега какво?” Но 
колкото повече наближавахме 
селото тя ставаше неспокойна. 
След Иречеково очите й плуваха 
в сълзи, но нищо не каза, оглеж-
даше се от двете страни, нивите 
пременени:  „Каква жътва, беше 
по тези ниви!”, въздъхна тя. 

Взираше се в далечината, към 
Бакаджика, там някъде в ниското 
беше Люлин. Валеше, облаци 
скриваха всичко. „Стояне, на това 
време мама казваше „капандиса-
ло”, като в капан!”, обяснява ми 
тя. С наближаването на разклона 
за  Недялско, каза: „Афтанска-
та кория, с децата от другото 
село се събирахме тука, през 
постите хора не играехме, само 
„Кальо Портальо” и  „казанчето 
ври”. Колко много минзухари и 
синчец имаше!... Кой знае дали 
се събират децата сега тука?” 
Слязохме от автобуса, погледна 
наоколо,  погледа й се спря на 
кметството: „Тука беше дюкяна 
на тати и нашата къща, но сега 
ни дюкян, ни къща… На мястото 
на тази градина беше хорището, 
тука ставаха хората, момински, 

смесени, песни на вечерни хора, 
даулджии, красота… Какво зна-
ете вие, младите! А, Тръновия 
баир? И като запея „Тих вятър 
вее” винаги си представям как 
есенно време вали спокоен дъжд, 
кехаите слизат от Бакаджика с 
многобройните си стада…” И   
запява: „Тих вятър вее, джанъм, 
Койно льо, ситен дъжд роси, по-
дир дъждеца бял снежец трупа, 
Койно кехая”... Сълзите й се сти-
чаха. „Развълнува се и плачеш!” 
, казах, а тя: „Не плача майка, от 
дъжда е”....     

 - На какво Ви научи в об-
ластна на пеенето и въобще 
какви уроци за живота Ви даде 
Вълкана?

 - Майсторлък се учи от май-
стор. Щастлив съм, че не съм се 
учил от калфи и чираци, а от най-

големия майстор. Да си ученик 
на Вълкана Стоянова е гордост 
и превилегия. Имал съм възмож-
ност да се уча и от други именити 
певци, но как да се учиш от някой 
когато ме може да те грабне. Няма 
го трепета, няма го вълнението, 
няма го съвършенството. Урок, 
един! „Стояне, ти носиш името на 
моя баща, на брат ми, на мъжът 
ми! Затова ще те  науча на всичко  
което знам и мога. Един ден да 
не се срамувам. Да си най-добрия 
в пеенето и да си за пример и 
всеки да се оглежда в теб. Това 
е Стуене, майка! Аз няма да съм 
цял живот до теб, да те съветвам и 
помагам, ще ида при мама и тати, 
затова, питай ме ,майка, питай 
ме, че един ден тебе ще питат!” 
Казваше ми го с усмивка, а на 
мен не ми се вярваше, че това 
ще се случи. .. 

- Има ли нещо неизказано 
за нея?

 - За голям творец винаги ще 
има какво да се каже, все ще 
има нещо неизказано. Но това е 
Вълкана Стоянова и всеки ще я 
преоткрива по своему. Творчест-
вото й е огромно, всяка песен е 
вселена. Винаги ще бъдат недос-
тижими и ще дават повод да бъдат 
коментирани. 

- Какъв ще бъде Вашият 
принос за съхраняването спо-
мените за Вълкана?

 - Когато записах коледар-
ските песни за телевизията, ми 
каза:”Спокойна съм, че моите 
песни няма да умрат с мен. Всич-

ките си ученици съм ви учила да 
обичате песните ми и да ги пеете. 
Но само ти ги пееш както ги ис-
кам. Каквото направиш ти, това 
ще е. От никой друг не очаквам 
нищо. Ако ти спреш, значи няма 
нищо. Има го и Конкурса, там ти 
знаеш, научила съм те…”

На погребението на голямата 
певица, кмета на община  Страл-
джа Митко Андонов, ми каза: 
”Стояне, бъди спокоен. Конкурса 
ще  продължи, макар леля Въл-
кана да не е между нас!”. В този 
труден момент чух най-хубавите 
думи! Но на следващия конкурс, 
след кончината й, аз не присъст-
вах, нещо ме спираше, не бях 
готов. За Стралджа тя милееше, 
непрекъснато го мислеше,  остави  
името си за Конкурса „С песните 
на Вълкана Стоянова”.

Следващият конкурс съвпада-
ше с деветдесетгодишнината на 
голямата певица. Тогава реших, 
че  трябва да направя нещо, сега 
е мой ред да поддържам това го-
лямо име. Пазя вещите й, които 
от време на време поглеждам, но 
само аз. Сценичната рокля, която 
бях скътал като имане, трябваше 
да й се намери достойно място.  В 
Стралджа  очаквах и намерих то-
пъл и радушен прием, разбиране 
за това, което бях решил. Сценич-
ната рокля на Вълкана Стоянова 
намери своя истински дом, там 
където младите певци искат да се 
срещнат с изкуството й, но също 
така, да видят как недостижимата 
певица е изглеждала безупречно 
на сцената. На самия конкурс 
направих следващото дарение, 
ордените и медалите, които е 
получавала през дългия творче-
ски път. И не  отново намериха 
своето достойно място. Мой дълг 
е да пея и популяризирам песните 
и творчеството, да помагам на 
младите певци, които желаят да 
се докоснат до голямото й изку-
ство. Спомените ми, всички онези 
мигове, които оставиха трайна 
следа в моя живот. За  да остане 
вечно живо името й, да пребъде 
Вълкана.

За откриването на паметника 
в родното й село, донесох шепа 
пръст от гроба й, да бъде поста-
вена в основите. Да се знае и 
помни, че е тръгнала от малкото 
Ямболско село и  една малка 
частица се е върнала там. Близо 
до бащината къща…

- Ако сега имахте възмож-
ност за среща с нея, какво ще 
й кажете?

 - Много неща, но най-вече , 
че ми липсва и че я обичам. И да 
чуя ясния й глас, със забележките 
и майчините съвети.

Интервюто взе 
Надя Жечева

с.Люлин , май 2013г. 



7 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îòçâóê îò Ëþëèí:
ÂÅÑÅËÈÍ ÑÒÎßÍÎÂ, 19ã., ïðàâíóê íà  Âúëêàíà 
Ñòîÿíîâà:

   „Развълнуван съм…За мен откриването на паметника в Лю-
лин е събитие, което ме прави изключително горд! Благодарен 
съм на организаторите на това мило тържество. Днес се опитвам 
да възстановя в паметта си най-ярките спомени , слушам песните, 
вълнувам се от този вълшебен глас и…съжалявам, че времето не 
ми даде шанс да бъда близо до нея, да я познавам повече…През 
последните години от живота й почти не съм я виждал. А бих искал 
да прекарам повече време с нея!”

ÍÈÍÀ ÀÐÍÀÓÄÎÂÀ, ñîëèñò íà ÍÀÍÏÒ ”Ô. Êóòåâ”, 
ëàóðåàò íà ïúðâà íàãðàäà îò Êîíêóðñà -íàäïÿâàíå 
”Ñ ïåñíèòå íà Âúëêàíà Ñòîÿíîâà”:

„Днешното събитие е страхотно изживяване за мен! Вълкана си 
остава певец с изключително значение за България. Щастлива съм, 
че тя е моя роден край. Изпълнявам нейните песни с много обич, 
стремя се да обогатявам репертоара си, но любима за мен остава 
„Яна цвете брала”,затова и тази вечер избрах да я изпълня пред 
жителите и гостите на родното й село. Много обичам и „Снощи си 
,мамо замръкнах”. Въобще всички Вълканини песни имат свое зву-
чене, те вълнуват, те възпитават. За мен Вълкана Стоянова е еталон! 
Радвам се, че община Стралджа , кметът Митко Андонов, дарителите 
са направили всичко необходимо за изграждането паметник на най-
голямата в народното пеене. Аз вярвам, че интересът на българите 
към автентичната народна песен ще се възроди. Показател за това 
е засилващия се интерес към нашите концерти. Залите са пълни с 
хора, които засвидетелстват безкрайно уважение към песните ни, 
към танците на България , което доказва непресъхваща жажда за 
българското, за истинското народно творчество. Искам да използвам 
случая и да кажа, че за мен Вълкана е велика певица, незабравима, 
с много звукоизвличане, с невероятни нюанси на гласа, с характерен 
стил  и тя учи не само нас, тя ще учи и всеки от младите изпълни-
тели на народна музика.”

Минчо Огнянов, скулптор:
„Хвала на тези, които помогнаха за изграждането на паметника 

на Вълкана Стоянова! Поклон!”

Ìèòêî ÀÍÄÎÍÎÂ, êìåò íà Îáùèíà Ñòðàëäæà:

„Избрахме 24 май за откриването на паметника не случайно. 
Най-светлия  празник на България е най-подходящ да изпълним 
дълга си към най-обичаната и най-талантливата българска певи-
ца на народни песни. Тя сигурно ни гледа отнякъде и се радва, 
както винаги се е радвала при всяка среща с нас. В разговорите 
сме обсъждали прекрасните млади гласове, участници в Конкур-
са-надпяване в Стралджа. Тя, недостижимата и скромната, нито 
веднъж не отрече нито един, не критикува , а простичко констатира 
„Всеки има своя хубост, всеки има своя глас!” Такава беше Вълка-
на! Велика и в същото време много скромна, талантлива и земна. 
Благодаря за подготовката на празника в Люлин на км.наместник 
Диньо Капитанов, на Инициативния комитет за привличането на 
дарителите, благодаря на люлинци за съпричастността, на скулп-
тора Минчо Огнянов, който прави своя пети паметник в нашата 
община. Благодаря на всички от организационния комитет, които 
приеха присърце работата по подготовка на тържеството, благо-
даря на представителите на ТАНПТ”Ф.Кутев”, на неговия техн.
директор Тодор Тодоров, на Стоян Варналиев, ученик на Вълкана 
и дарител на нашия музей, благодарности към Дарина Славчева, 
носител на Голямата награда от конкурса, солист на ансамбъл 
„Тракия” и преподавател в консерваторията, която пристигна в 
Люлин с двете си малки деца. Благодаря на оркестър „Стралджа” 
и ансамбъл „Въжички”, които дават своя принос за развитие и 
обогатяване на нашия фолклор, на Жечко Маринов, майсторът 
на вълшебните народни инструменти. Разбира се, моите уваже-
ния към сина на Вълкана и нейния правнук – наши гости днес.
Това което искам да кажа пред всички вас може да се събере в 
едно изречение :”Община Стралджа ще продължава да поддържа 
Конкурса-надпяване”С песните на Вълкана Стоянова” и това ще 
бъде нашият принос за запазване жив споменът за Вълкана  и 
непресъхващ  извора на българския фолклор!”

ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÎ  ÏÈÑÌÎ
Приемете моята най-сърдечна благодарност за изразената подкрепа по съграждането паметника 

на обичаната народна певица Вълкана Стоянова в родното й село Люлин.
Дарявайки средства за това благородно дело Вие  доказвате не само обичта  към фолклорното 

богатство на нашия народ, към таланта на Вълкана и нейния принос в разпространение на тракий-
ското песенно наследство, но давате и добрия пример за любов към род и родина.

Пожелавам много здраве и успехи, нови смели идеи и поддържане на активно сътрудничество с 
общината в името и за доброто развитие на родния край.

МИТКО АНДОНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Òåçè, êîèòî ïîäïîìîãíàõà ïðîâåæäàíåòî íà „Ìàðàø ïåå” Ñòðàëäæà 2013

ЦКБ Стралджа
АВС инженеринг ЕООД
ЕТ Янакиев – М.Янакиев
Омакс ЕООД
ЕГ”Спас” Сюлейман Джамбаз
Агротес ООД
Бургасцвет 90 Танев
ЕТ Тодор Тодоров
Инком НВ ООД
ЗПТ Стралджа
Вени 97 ЕООД
ПНК „Съгласие” Стралджа
ППК”Начало 93” Стралджа

Òîäîð ÒÎÄÎÐÎÂ, òåõí. 
-äèðåêòîð íà ÍÀÍÏÒ 
”Ô. Êóòåâ”:

   „Бил съм на всички 
конкурси и фестивали с 
участието  на Вълкана Сто-
янова  и пазя много скъпи 
спомени за нея. Тя е тази за 
която след гостуването на 
ансамбъл „Ф.Кутев” в САЩ 
с единствената солистка 
Вълкана Стоянова  през 
1963г.в. „Ню Йорк таймс” 
писа:”Има легенда, че Ор-
фей е роден в България, но 
изглежда това не е мит , а 
истина, след като неговите 
дъщери  продължават да 
пеят като Вълкана Стоя-

нова!”  Борислав 
Геронтиев , който е 
създател на телеви-
зионното предаване 
„Дъщерите  на Ор-
фей”, първата която 
покани за снимки 
беше Вълкана Сто-
янова.
Ще цитирам са-

мата Вълкана, която 
признаваше:”Много 
певици останаха в 
моята сянка!” и това 
звучеше като ка-
тегоричен анализ 
за нейния непости-
жим талант. Верка 

Сидерова казваше „ Египет се гордее със своите 
пирамиди, а ние – с нашия фолклор. Вълкана е на 
върха, а всички ние сме от долу, под сянката й!” 
Недялка Керанова е категорична: „ Вълкана Сто-
янова е майката на народната песен и всички ние 
трябва да й станем на крака, трябва да й целунем 
ръка!” Йовчо Караиванов признава, че още на 10 
години чува песните на Вълкана „Димо на Рада ” 
и  „Нягул на Милка думаше”, за да признае :„От 
тогава треска ме затресе, тресе ме и днес, ще ме 
тресе и в отвъдното!” Надка Караджова определя 
Вълкана като „доайен на народната песен”.
Създателят и дългогодишен директор на НАНПТ 

Филип Кутев, който е с 19 г. по-голям  от Вълкана, 
се обръщаше към нея почтително и с огромно ува-
жение  с „Како Вълкано!”… Вече близо  80 години 
никой не е успял да достигне нейните върхове, още 
по-малко – да я надмине! Тепърва за нея ще се 
говори, ще се пише и ще се изучава творчеството 
й. Бъдете горди, че Вълкана е родена в този край, 
поддържайте Конкурса-надпяване и доказвайте 
вашата обич и признателност към най-голямата 
певица на България!”



87 юни 2013 г. ÑÏÅÊÒÚÐ

П Р Е Д Л А Г А
Åëèòíè áåëè è ÷åðâåíè âèíà

Цена 2,80 лв./л

ЗА ЗАЯВКИ: 0886 28 22 21

Âèíàðñêà èçáà "Ìàðàø" Ñòðàëäæà 
 

 

Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, 
машинно пастиране
 продажба на пълна гама 

нови гуми
 при закупуване на 4бр. 

задължително  
    отстъпка, монтажа и ба-

ланса- безплатни
 авточасти за всички ви-

дове западни и японски авто-
мобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

 По инициатива на кметството в Лозенец около 50 жители на селото участваха в пролетната екскурзия до 
Дряновския манастир и старопрестолния Велико Търново. В ролята на гид влезе Янко Стоянов, който добре познава 
забележителностите на този край, а като историк има огромен запас от знания за най-интересните места на Велико 
Търново. Екскурзията ще остави трайни следи у всички, които вече обмислят нови подобни воайяжи из страната

Родители, учители и деца станаха 
свидетели на един интересен концерт 
в читалище „Просвета-1892” – Страл-
джа. Участници в него бяха възпи-
таниците на Студия по изкуствата 
„Белканто” Ямбол и Стралджа. Под 
ръководството на  Божидара Божило-
ва и Мариана Андреева през цялата 
година малките се учиха да свирят на 
пиано, да пеят и  когато дойде момента 
да покажат наученото,  видимо се въл-
нуваха.  Първите  стъпки в изкуството 
смело показаха  малките изпълнители 
на песни от  вокалната група. Даниела 
Добрева откри концерта с изпълнение 
на „Въртележка” и получи първите 
аплодисменти. Плахо, но в същото 
време с  огромно желание в  своя 
първи концерт се включиха малките 
пианистки Мария Вълева, Доника Ан-
донова, Елиза Пидес. Своето изкуство 
представиха убедително и  Сияйна 
Урумова, Силвия Йорданова, Габриела 
Йорданова, Мария Спанели, Радосвета 
Узунова.

Присъстващите в залата имаха въз-
можност да се насладят на певческото 

изкуство на гостите от Ямбол  Даниела 
Косева , която изпълни ария на Лаурета 
из операта „Джани Скики” и  Милица 
Димитрова с „Повей ветре”. Годиш-
ният концерт завърши с изпълнение 
на певческата група от Стралджа със 
солист Даниела Добрева, които успяха 
да внесат атмосфера на жизнерадост 
и удоволствие от  таланта на малките.

Студия по изкуствата „Белканто” 
ще продължава да работи в Стралджа, 
защото има достатъчно талантливи 
деца и ръководители, които дават 
всичко от себе си, за да се разработи 
той и към сцената да тръгнат новите 
любимци на публиката. „Покажете, 
че има още какво да научите, че ще 
вложите упоритост и всеотдайност в 
овладяване концертното майсторство. 
Предстои ви весело и безгрижно лято, 
наслаждавайте се на всеки хубав ден с 
игри , за да се върнете наесен с нови 
сили, нови амбиции за нови, още 
по-сериозни постижения!” това беше 
пожеланието на финала към всички 
участници в концерта  поднесено за-
едно с ръкоплясканията на публиката.

„Áåëêàíòî” ñå îò÷åòå „Áåëêàíòî” ñå îò÷åòå 
ïðåä ãîñòè è ïóáëèêàïðåä ãîñòè è ïóáëèêà

È âîäåíè÷àíöè ñâåäîõà ãëàâè
За Ботев и за всички загинали за свободата на България – с това посвещение 

жители на Воденичане се събраха на Втори юни пред паметника в центъра на 
селото и поднесоха венец и цветя. Малки и големи заставаха мирно пред па-
метната плоча, свеждайки почтително глава. „Любовта към родината е чувство, 
което се възпитава и ние, възрастните трябва да даваме личен пример за това на 
децата!” подчерта кмета Петранка Крайчева с благодарност към читалищното 
ръководство, което прояви инициативата за подходящо отбелязване  паметния 
ден на България. 

Â ïàìåò íà Áîòåâ è  ãåðîèòå íà Áúëãàðèÿ
На 2 юни, денят на Ботев 

и загиналите за свободата на 
България , представители на  
Български антифашистки съюз 
и пенсионерски клуб „Дълго-
летие” Стралджа се събраха в 
парк „Младост” , за да почетат 
паметта на героите. Вълнуващо 
прозвучаха двете писма от  За-
хари Стоянов за контактите му 
с капитана на легендарния кораб 
„Радецки”. Прочетени от Георги 
Александров, председател на 
антифашистката организация в 
Стралджа те предизвикаха раз-
говор за силата на родолюбието 
и необходимостта за днешните 
му измерения. Веднага след 
като присъстващите оставиха 
цветя пред всички паметни пло-
чи в парка, под воя на сирените 
множеството остана в минута 
мълчание в памет на героите. 
Някак спонтанно и ведро  някой 
запя „Тих Бял Дунав”, песента 
бе подета от всички и тя гръмко 
огласи зеления и красив парк.

Маринка Кондова

×ÅÑÒÈÒ ÐÎÆÄÅÍ ÄÅÍ!
  Социалните работници от звено „Домашен социален патронаж” – 

Стралджа  честитят празника на своите потребители родени през месеците:
- àïðèë

Въла Йорданова Чуканова – Стралджа 
Христо Петров Урумов   – Стралджа
Ганка Василева Илиева   – Стралджа
Руска Точева Митева   – Джинот
Христо Благоев   – Джинот
Продан Тодоров Тенев   – Зимница
Димитър Тончев Проданов  – Зимница
Христо Андонов Георгиев  – Стралджа

- ìàé
Вълчо Георгиев Костадинов  – Атолово

- þíè
Генка Димова Мечева   – Стралджа
Марин Стоянов Георгиев  – Стралджа
Тяна Куртева Тенева   – Зимница


