
email: s_vesti@abv.bg

 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!

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

Офис: Стралджа, 
ул. "Хемус" 43 (до кафе 
аперитив и магазин 
"Централ")
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Òàçè ãîäèíà Ñòðàëäæà îòáåëÿçâà 45 ãîäèíè îò îáÿâÿâàíåòî ñè çà ãðàä

Предстои да отбележим 45 
години  град Стралджа.  На 
тази  годишнина е посвеще-

нието на Празника. С нея са свързани 
всички прояви. Бих могъл да подскажа, 
че точно по този повод идеите на Ор-
ганизационния комитет бяха много и 
разнообразни. Без да влизам в подроб-
ности само ще кажа, че имахме готов-
ност тази година да направим наистина 
нещо много по-различно и интересно. 
Изборите, обаче, наложиха друго. 
Затова пък  за догодина вече имаме 
идеята! Програмата, която приехме 
отново е богата на събития от различен 
характер. Предвидили сме почти във 
всяко село да има празник свързан с 
честване годишнини на читалището, 
на църквата или във връзка с осно-
ваването на селото. Такива събития 
винаги срещат одобрение сред хората, 
привличат гости от други населени 
места, получава се желания контакт 
между поколенията, има възможност 
за изява на местни таланти… Какво 
по-хубаво от това?  Ако трябва да 
дам примери – в Чарда ще отбележим 
80-годишнината на читалището, в Не-
дялско се подготвят за  115-годишнина 
на местния културен храм  и 140 г. от 
откриване на църквата, в Зимница ще 
насочат вниманието към 20 г. от съз-
даване на колоритната музейна сбирка. 

Празници ще има и в селата Първенец, 
Палаузово, Иречеково, Александро-
во…На показ ще бъдат фолклорните 
ни традиции, обичаи. Отново ще про-
ведем нашия колоритен Празник на 
традициите в Джинот. Няма да липсват 

характерните за този период спорт-
ни състезания по футбол, волейбол, 
бридж, спортна стрелба. Приятелите 
на книгата подготвят свои творчески 
срещи с посвещение на П.Кр.Яворов. 
Това е традиционно за града. Новото 
за творческата общност, а и очаквано 
за всички стралджанци,  ще бъде 
представянето на второ допълнено и 
преработено издание на „Стралджа- ис-
тория, традиции, духовност”. Добрина 
Берова е автор и на нова книга- „Об-
щина Стралджа и преди това”, която 
представя историята на нашата община  
от създаването й до сега, включително 
историческа справка за селищата и 
история на региона. Сигурен съм, че 
книгата ще се посрещне с интерес как-
то от стралджанци, така и от жителите 
на селата от общината, на хората, които 
са свързани с нашия край. Приятно ми 
е да отбележа, че очакваме  издаването 
на още една книга в подготовката на 
която участваха ученици от СОУ ”П. 
Яворов”. „100 причини да се гордея, че 
съм от Стралджа” със сигурност ще се 
превърне в настолно четиво за всеки 
от нас. И това е радващо! 

Цялото интервю с кмета на 
общината Митко Андонов- четете 
на стр. 3

Ïî ñòðàëäæàíñêè îðèãèíàëíè
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Íèùî ñëó÷àéíî íå ñå ïîâòàðÿ
Ùå áåäíåå ëè  Áúëãàðèÿ  çà  ÷åñòíè, ïî÷òåíè è äîáðè ïîëèòèöè?

Битови изложби, погачи с 
мед, музика, настроение – по-
възрастните си спомнят добре, 
че такава беше атмосферата на 
изборите по време на соца. И 
задължителните успешни ре-
зултати 99,99% за управляващи-
те. Заедно с неистовата мечта да 
има поне два коня за кушията. 
Е, днес има! И то не по два, а 
по 22 , че и отгоре. Цял табор 
коне за надпревара! И един на-
род, който се чуди кой от тях да 
предпочете, за да има някаква 
надежда за утрешния ден. Не 
само за семейството, но и за 
цяла България. През всичките 
години на демокрацията имаше 
какви ли не избори. И весели, и 
по-тъжни, и смешни. След пети 
октомври, когато всички очак-
вания са към евентуалното ново 
правителство, някак успеха на 
водещите се определя с едно 
малко странно изречение – няма 
нищо случайно и нищо… слу-
чайно не се повтаря!

В община Стралджа не са 

изненадани от общонационал-
ните резултати, както и от тези, 
които съставят картината в 31 
многомандатен  Ямболски изби-
рателен район. Още по-малки са 
изненадите в общината, където 
за пореден път БСП доказа, че 
знае как да печели избори. „Чер-
вения бастион” запази терито-
рията си. Коалиция „БСП лява 
България” печели убедително 
с  37 %. Принос за това има 
целият екип на социалистите, 
както и решаващото присъствие 
в листата на двама стралджан-
ци- безспорно успешния кмет 
на общината Митко Андонов 
и младия специалист Янко 
Добрев. Хора, уважавани и с 
конкретен принос за доброто 
развитие на града и общината. 

Герб предвидимо остават 
на второто място със своите 22 
%.  Не е изненада дори третото 
място на ДПС със своите 10 
%. /При все, че в района етни-
ческите турци се броят само с 
няколко семейства./ Гласували-

Ñåëàòà ñ ïîäêðåïà çà ÁÑÏ
Здравият селски дух, чувството за правилна ори-

ентация, надеждата за по-добър живот и сигурност 
продиктуваха решенията на избирателите по селата на 
общината за подкрепа на свой фаворит. И това  очаквано 
е коалиция „БСП лява България”. Подсказа го радуш-
ното посрещане на кмета на общината Митко Андонов 
както по време на изборната кампания, така и в самия 
ден на вота.  В Александрово съотношението БСП – 
Герб е 48 : 7. Категорични в подкрепата на БСП бяха и 
в Поляна  където 78 подкрепиха червената коалиция, за 
Герб останаха само  17. В Атолово 53 подкрепят лявата 
партия и само 14 се доверяват на сивите. В Богорово  
33 избраха номер 22 и 15 подкрепиха Герб. Във Воде-
ничане червени и сиви си разпределиха съответно  по 
82 и 67 гласа. Във Войника 80  казаха „да” на лявата 
политика, наполовина по-малко  изразиха одобрение 
на  Герб. В Джинот резултатът БСП-Герб приключи 
64 на 32. В Маленово  и Правдино  бяха на кантар. 
Иречековци  останаха категорични със своите 85 гласа 
за БСП, 56 подкрепиха Герб. В Каменец одобрението 
на социалистите се измерва с 84 бюлетини, Герб там 
получи 41. В най-малкото село Леярово 14 гласуваха 
за червените, за Герб останаха 6. В Лозенец , при не 
особено висока активност, 65 подкрепиха БСП, 40 бяха 
за Герб. В Люлин съотношението БСП – Герб е равно на 
50-20.  Резултатът в Недялско е 37 за БСП, 21 за Герб.  
И Първенец се отчете към БСП с един добър резултат 
от 71  гласа, оставяйки назад противниците от Герб 
със своите 27 гласа. В Саранско приключиха изборния 
ден с преднината за БСП – общо 42 гласа срещу 11 за 
Герб. В Тамарино БСП би Герб с резултат 55 срещу  
32, в Чарда резултатът приключи с 55 за БСП и  44 за 
Герб. Най-рано приключилата подвижна секция отчете 
31 гласа за БСП и само 5 за Герб. 

Разбира се, в протоколите имаше и бюлетини за дру-
гите партии.  Атака  откраднаха по  20 гласа в  Каменец 
и Маленово,  18 им отпуснаха в Лозенец, 16 - в Чарда,  
14 - в Иречеково, 11- във Войника. ДПС се похвали с 29 
гласа във Воденичане и 25 във Войника, за постижение 
считат и 37 гласа в Лозенец. РБ записаха 15 гласа в Лю-
лин, 11 в Лозенец, 8 в Каменец, 7 в Недялско.  ББЦ са 
щастливи със своите резултати в Атолово и Иречеково 
по 11,  20 в Каменец, с по 6 в Богорово и Воденичане. 
Принос за успеха на АБВ имат селата Недялско -12, 
Войника -8, Воденичане , Маленово и Чарда по 7. И 
Патриотичния фронт откъснаха от общото цяло. Селата 
Воденичане, Войника, Джинот, Иречеково , Поляна им 
подариха съответно  по  десет-двайсет гласове.

 „Всичко е като една голяма политическа баница. 
Вкусна при това. Защото всеки посяга към нея, дърпа 
и иска да хапне! Накрая на масата не остава нищо, 
никой не е заситен , а губещ се оказва целия народ!” 
Прозрението не е мое, а на възрастен човек от нашите 
села, който  пускайки своя глас за своята партия отправи 
пожеланието „Дано всички прогледнем колко много 
имаме нужда от нашата България. На всички ни! Без 
да я делим!”

те за ДПС  бяха най-вече хора 
от ромски произход, които  без 
притеснение признават, че това 
е един от начините да защитят 
хляба си. Получиха по някой 
лев, получиха по чувал браш-
но и гласуваха. Така както на 
евроизборите дадоха вота си  
за една друга партия, която  ги 
спечели с по някоя десетолев-
ка. Днес повечето въобще не 
вярваха, че кандидатът им ще 
се докопа до депутатско място. 
Само , че има всички изгледи 
да облече костюма и да седне 
на банките. Е, фактът трудно се 
преглъща от мнозинството, но 
… ще се наложи.

 Атака е партията, която 
също има своите надежди за 
достоен успех. Има за водач  на 
листата млад човек от Страл-
джа, естествено подкрепиха 
го негови връстници и такива 
, които пожелаха в новия пар-
ламент да има нови  лица. Не 
се знае дали е достатъчно. Не 
е изненадващо, че в червената 

община  своите близо 3 % по-
стигна и партия АБВ. Малко, 
но както се оказва,   с повече 
късмет може да осигури един 
мандат в областта.  Мъничко 
успех – 3%,  регистрираха  
Реформаторския блок, с близо 
5 % се поздравиха „България 
без цензура”. 

 И така общо седем партии 
присъстват на политическата 
сцена в една малка община 
като Стралджа. Показателно и  
много шарено. И настойчиво  
изтръгват коментари за ненуж-
ното политическо парчатосване 
от което никой няма полза.  
Логичен е въпросът защо пра-
вим всичко това след като в 
политическото пространство 
има две основни партии – лява 
и дясна при това с идентични 
програми? Не е ли време за раз-
ум в политиката и за едничката 
мисъл, че България е сираче 
откъм добри , достойни и чест-
ни политици?  Защото народът 
в огромната си част боледува, 

страда и беднее. Родителите на 
Борко,  10-годишното  дете от 
Лозенец в будна кома, са едни 
от страдалците, за които избо-
рите се измерват с едно добро 
здравеопазване, а вместо това 
са принудени да разчитат на 
дарения събрани от неговите 
малки  приятели…

 Сигурно е добре днес  по-
желанията към политиците да 

бъдат най-сетне да проявят 
разум , търпение и любов към 
народа си. Само , че защо няма 
как да хванем вярата? Знаете ли 
, че Волтер навремето  казал „ 
Едно от най-важните човешки 
права е правото да бъдеш … 
крив”.  Припомням го ей така, 
за размисъл. Пък дано утреш-
ния ден за България е по-добър.

Надя ЖЕЧЕВА

ßìáîëñêè 
îêðúæåí ñúä ñ 
íîâ îáâèíèòåë ¹1 

 Дойчин Дойчев е но-
вият окръжен прокурор 
на Ямбол. За поста окръ-
жен прокурор на Ямбол 
се бореха и Димитринка 
Георгиева, която е замест-
ник окръжен прокурор и 
беше временно изпълня-
ващ длъжността админи-
стративен ръководител 
на Окръжна прокуратура 
– Ямбол, и Стойко Ива-
нов – районен прокурор на 
Елхово. Новият окръжен 
прокурор на Ямбол е от 15 
години в съдебната систе-
ма. От 14 години работи 
в Районна прокуратура 
– Ямбол, преминавайки 
през всички нива. От 2000 
г. е назначен за младши 
прокурор, след това 6 го-
дини е бил прокурор в 
Районна прокуратура, 3 го-
дини заместник – районен 
прокурор на Ямбол и от 4 
години е районен прокурор 
на Ямбол.

Êîìàðè è ñèí åçèê ìîðÿò äîáè÷åòàòà äî ñðåäàòà íà íîåìâðè
Същевременно стана ясно, че до 15-и октомври се удължава срокът, в който животновъдите 

трябва да подадат заявления за компенсации за умрелите от болестта "син език" животни
В Ямболско бо-

лестта "син език" 
ще продължи да 
се разпространя-
ва до средата на 
ноември, прогно-
зират ветеринари. 
До момента в ре-
гиона са починали 
426 животни.

По с т еп енно 
болестта  спира 
разпространение-
то си, но при тези 
метеорологични 
условия комарите, 
преносители на заболяването, 
ще са активни още месец. Д-р 
Стоян Колев от "Областната 
дирекция по безопасност на 
храните" заяви, че всички мерки 
срещу разпространението на 
болестта се спазват от стопани-
те, като в никакъв случай не се 
позволява паша във вечерните 
и нощни часове. До момента 
са починали и безболезнено 
умъртвени 408 овце, 6 говеда и 
12 кози. Най- засегната от общи-
ните продължава да е Болярово, 
където няма населено място без 
огнище на син език. В община 
Елхово разпространението е 
обхванало също цялата терито-
рия. Продължават и проблемите 
с  унищожаването на мъртвите 
животни в екарисажа във Варна. 
При липса на транспорт се пре-
минава към загробване, уточни 

д-р Колев.
Същевременно стана ясно, че 

до 15-и октомври се удължава 
срокът, в който животновъдите 
трябва да подадат заявления за 
компенсации за умрелите от 
болестта "син език" животни, 
съобщават от Министерството 
на земеделието. България вече 
е изпратила в Европейската ко-
мисия план за ваксинация срещу 
заболяването.

В изпратения до Брюксел 
план е заложено къде, кога и кой 
ще извърши ваксинацията, както 
и категорията животни, които ще 

бъдат ваксинира-
ни. Ваксините ще 
бъдат раздадени 
от  държавата , 
а ваксинацията 
ще се извършва 
от официални-
те ветеринарни 
лекари. Имуни-
зацията ще запо-
чне в началото на 
март догодина от 
Южна България 
и се предвижда 
да приключи до 
началото на ап-

рил преди да е започнал летежът 
на куликоидите, които разпрос-
траняват болестта. 

С ваксинацията срещу бо-
лестта "син език" се цели пред-
пазване на възприемчивите 
животни през 2015-а година, 
което ще намали загубите на 
собствениците и ще позволи 
възстановяване на търговията 
със живи животни. За направени 
разходи за лечение на болестта 
се предвижда отпускане на 
средства по “Де Минимис“ в 
началото на следващата година.
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ОБЯВА
Продавам гарсониера в гр. Стралджа, ул.”Хемус”, 

бл.1, ет.3 с таванска стая и мазе, цена по споразуме-
ние, тел. за връзка 0878905948

Ìèòêî Àíäîíîâ, êìåò íà îáùèíà Ñòðàëäæà 

Ùå îòáåëåæèì ïðàçíèêà 
íà Ñòðàëäæà  äîñòîéíî!

- Г-н Андонов,  веднага 
след  изборната кампания 
се налага да влезете в ди-
намиката по подготовка 
Празника на Стралджа. 
Това не е ли доста измо-
рително?

- Нямам никакво време 
да мисля за почивка. Пък 
и   след добрите резултати 
в общината на коалиция 
„БСП лява България”, нор-
мално е да се чувствам 
удовлетворен и спокоен. 
Гражданите на Стралджа 
и общината за пореден път 
доказаха, че социалисти-
ческата идея е жива, че  
ни вярват и ни подкрепят, 
че пътя по който вървим е 
правилен и трябва да про-
дължаваме. 

- Вие имате опита на 
едно 11- годишно кмету-
ване. Въпреки това, научи-
хте ли все пак нещо ново 
по време на обиколката в 
общината и областта? 
Какви изводи си напра-
вихте като кандидат за 
народен представител?

- Бих искал да благода-
ря  за доверието, което ми 
беше гласувано с включване 
в листата на БСП. Да, не 
ми е за първи път, но взех 
решение да приема  това 
заради усещането, че мо-
ята партия има нужда от 
моята подкрепа. Считам, че 
изпълних дълга си. Имам 
правото да вярвам, че съм 
допринесъл лично за голяма 
част от гласовете за коали-
цията. Срещите с хората ми 
го доказаха, разговорите , 
които проведох, препоръ-
ките, които получих… За 
мен всичко това е с много 
висока оценка. Получих и 
още нещо много ценно  - за-
реждането с увереността, че 
още много работа ни пред-
стои , че добри дела трябва 
да съградим. И да променим 
още и града , и общината, 
и областта. Убедих се, че 
както винаги досега , в 
БСП хората виждат своята 

надежда за по-добър живот. 
Имам решимостта да работя 
все така упорито и усърдно 
за една добра социална 
политика, за постигане на 
по-голяма заетост, за осигу-
ряване условия на младите 
да живеят и работят в своя 
роден край, за развитие 
на културата и спорта…В 
този смисъл няма време за 
никаква почивка! Предстои 
ни не само подготовка и 
провеждане на Празника 
на Стралджа, но и   реша-
ване на конкретни въпроси, 
изпълнение на проекти, 
разработка на нови…

- Ще има ли нещо ново 
в тазгодишния Празник 
на Стралджа?

- Новото е това, че ни 
предстои да отбележим 45 
години  град Стралджа.  
На тази  годишнина е пос-
вещението на Празника. 
С нея са свързани всички 
прояви. Бих могъл да под-
скажа, че   точно по този 
повод идеите на Органи-
зационния комитет бяха 
много и разнообразни. Без 
да влизам в подробности 
само ще кажа, че имахме 
готовност тази година да 
направим наистина нещо 
много по-различно и ин-
тересно. Изборите , обаче, 
наложиха друго. Затова пък  
за догодина вече имаме 
идеята! Програмата, която 
приехме отново е богата на 
събития от различен харак-
тер. Всъщност празничните 
прояви в общината започна-
ха още с отбелязване 185-та 
годишнина от създаване на 
с.Тамарино и 90- годишни-
ната на храма „Св.София, 
Вяра, Надежда и Любов” 
както и с тържественото 
откриване на новопостро-
ената църква в с.Саранско. 
Събития, които привлякоха 
вниманието на мнозина, 
създадоха приятни емоции. 
Какво следва по-нататък? 
Предвидили сме почти във 
всяко село да има празник 

свързан с честване годиш-
нини на читалището, на 
църквата или във връзка 
с основаването на селото. 
Такива събития винаги сре-
щат одобрение сред хората, 
привличат гости от други 
населени места, получава 
се желания контакт между 
поколенията, има възмож-
ност за изява на местни 
таланти… Какво по-хубаво 
от това?  Ако трябва да 
дам примери – в Чарда ще 
отбележим 80-годишнината 
на читалището, в Недялско 
се подготвят за  115-годиш-
нина на местния културен 

храм  и 140 г. от откриване 
на църквата, в Зимница ще 
насочат вниманието към 
20 г. от създаване на коло-
ритната музейна сбирка. 
Празници ще има и в се-
лата Първенец, Палаузово, 
Иречеково, Александрово…
На показ ще бъдат фолклор-
ните ни традиции, обичаи. 
Отново ще проведем нашия 
колоритен Празник на тра-
дициите в Джинот. 

Няма да липсват харак-
терните за този период 
спортни  състезания  по 
футбол, волейбол, бридж, 
спортна стрелба. Прияте-
лите на книгата подготвят 
свои творчески срещи с 
посвещение на П.Кр.Яво-
ров. Това е традиционно за 
града. Новото за творческа-
та общност, а и очаквано 
за всички стралджанци,  
ще бъде представянето на 
второ допълнено и прера-
ботено издание на „Страл-
джа- история, традиции, 
духовност”. Добрина Бе-
рова е автор и на нова 

книга- „Община Стралджа 
и преди това”, която пред-
ставя историята на нашата 
община  от създаването й 
до сега, включително ис-
торическа справка за сели-
щата и история на региона. 
Сигурен съм, че книгата 
ще се посрещне с интерес 
както от стралджанци, така 
и от жителите на селата от 
общината, на хората, които 
са свързани с нашия край. 
Приятно ми е да отбележа, 
че очакваме  издаването на 
още една книга в подготов-
ката на която участваха уче-
ници от СОУ”П.Яворов”. 

„100 причини да се гордея, 
че съм от Стралджа” със 
сигурност ще се превърне 
в настолно четиво за всеки 
от нас. И това е радващо! 

- Ще имат повод за гор-
дост стралджанци!

- Да, но това не е всичко. 
Нека не забравяме , че на 
вниманието на творческата 
общност от цялата страна 
ще бъде  Второто издание 
на Националния литерату-
рен конкурс „Дървото на 
живота”, който  е на името 
на известната поетеса с ро-
дови корен от Воденичане  
Станка Пенчева. Очаквани-
ята ни са за активно участие 
на поети и писатели. Жури , 
представено от ямболското 
дружество на писателите, 
ще направи класирането, 
а общината осигурява на-
градите. Чрез този конкурс 
Стралджа обогатява при-
съствието си  в Национал-
ния културен календар. До 
миналата година ние се 
представяхме на национал-
но ниво    с фолклорни съ-

бития като народния събор 
„Мараш пее” и Конкурса-
надпяване „С песните на 
Вълкана Стоянова”. Тук 
не включвам спортните 
състезания от регионален 
, а и от национален мащаб, 
на които периодично сме 
домакини.    Жените от 
клуб „Надежда” вече ра-
ботят по подготовката на 
изложба „Произведено в 
Стралджа”. Сигурен съм, 
че ще ни изненадат  с една 
красива, богата, колоритна 
изложба, която ще покаже 
многообразието на нашия 
край. И ще ни даде повод 

за оправдано самочувствие. 
Свои изненади подготвят 
и младите хора на града. 
Няма да липсват инициа-
тиви на читалища, училища 
и НПО, които по своему 
ще обогатят празника, ще 
създадат една незабравима 
атмосфера.

- Традиция за Страл-
джа е по време на  Праз-
никът да  откривате нови 
обекти? Ще има ли подоб-
ни изненади сега?

- Да, разбира се. Страл-
джанци очакват откриване-
то на новия кооперативен 
пазар, обект, който реали-
зирахме благодарение на 
средствата  по Публично 
инвестиционна програма 
„Растеж и устойчиво раз-
витие на регионите” на Ми-
нистерство на финансите. 
Общата стойност на проекта 
е   280 хил.лв. Пазарът е 
най-посещаваното място не 
само от стралджанци, но и 
от наши гости от близо и да-
леч. Защото Стралджа си е 
един естествен пазарен цен-

тър. Ние просто се погри-
жихме стралджанци да имат 
самочувствието на хора, 
които заслужават тази нова 
придобивка. Щастлив съм, 
че с този обект завършваме 
цялостния облик на града. 
Жители и гости на града се 
впечатляват от въведеното 
в експлоатация модерното 
фотоволтаично осветление  
по главните улици на Страл-
джа, Лозенец, Воденичане и 
Зимница. Тази придобивка 
също посветихме на го-
дишнината от обявяване на 
Стралджа за град. Надявам 
се предпразнично  да откри-

ем и сградата в двора на ОУ 
”Св. св. Кирил и Методий” 
Стралджа  по проекта „С 
отговорност и грижа за де-
цата от 0-7 години” . Деца 
и родители ще бъдат полз-
ватели на тази прекрасна 
база, специалисти- педаго-
зи, психолози, медици ще 
работят с малки и големи 
и всички добре ще усетят 
грижата на общината. През 
есента направихме не малко 
и по ремонта на улици в 
града и селата, възстанови-
хме някой пътни участъци, 
работихме по озеленяване 
и благоустрояване. Никога 
постигнатото не се прие-
ма като достатъчно. Знаем 
добре това. И си поставя-
ме нови цели! Затова ми 
се иска предпразнично да 
поздравя моите съграждани, 
жителите на цялата община. 
И да ги уверя, че заедно 
продължаваме нашия път 
напред. Време е за градеж, 
а това дава самочувствие!

Интервюто взе Надя 
ЖЕЧЕВА

Илияна, Иванина, Добромир, Константин, Никола са 
деца от стралджанското село Лозенец, които  се обедини-
ха в една благородна идея: да помогнат за възстановяване 
и пълно оздравяване на своя съученик Борко. Те събират 
средства сред съучениците си, приятелите, родителите… 
И вярват, че милосърдието ще срещне подкрепа, а  това 
ще спаси и приятеля им.

10-годишния Борислав Милчев преди известно време 
паднал от колелото, ударил се лошо и от тогава , въпреки 
сериозното лечение, изпада в будна кома. Изписано от 
болничното заведение  момчето  си е в къщи под гри-
жите на родителите, които , за да бъдат непрекъснато 
край него, са напуснали работа.  Всичко е с надеждата, 
че Борко ще се оправи. В това вярват и неговите верни 
приятели. 

За Борко в кутията за дарения прибавиха средства  
кандидатите за народни представители от коалиция „БСП 
лява България” Митко Андонов, Катя Георгиева, Янко 
Добрев, както и придружаващите ги Иван Георгиев, изп.
длъжността кмет на общината, Мария Толева, предсе-
дател на ОбС на БСП , Атанаска Кабакова, председател 
на ОбС. В подкрепа на идеята много лозенци също 
прибавиха своя дан.

Оздравявай, Борко! Ние сме с теб! 

Р.Р.  Всеки, който желае да помогне за възстановя-
ването на Борко, може да го направи чрез кметство 
Лозенец.

Â Ëîçåíåö äåöà ïîìàãàò íà äåöà

Îáè÷ è ùåäðîñò çà Áîðêî!
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Взривът в Горни Лом, който 
отне 15 човешки живота, стре-
сира за пореден път жителите 
на село Лозенец. В деня, след 
взрива, хората не говореха за 
нищо друго освен за аналогич-
ната ситуация с експлозията 
на 5 юни 2012 година, когато 
загинаха трима души. 

Трагедията в далечното 

Êîãàòî ãðúì óäàðè....

село за пореден път стана 
повод жителите на Лозенец 
да поискат този вид дейност 
да бъде дадена единствено 
в държавни заводи. " Аз не 
знам какво още трябва да 

стане в този държава, какво 
още трябва да гръмне, че да се 
вземе законодателно решение 
такива складове за съхранение  
и утилизация на боеприпаси  
да бъдат не по-малко от 6 км. 

Всички обещават, но никой не 
си мръдна пръста. В крайна 
сметка има военни заводи, 
а не в разни импровизирани 
цехчета, да се извършва такава 
опасна дейност", заяви предсе-

дателят на Инициативния ко-
митет на Лозенец Иван Митев.

В Лозенец освен от възста-
новяване на базата се стра-
хуват и от замърсяване на 
околната среда. Същевремен-
но стана ясно, че в РИОСВ 
- Стара Загора в момента 
няма специалист по контрол 
на производства с рисков по-
тенциал. Това съобщи Нанко 
Видев- бивш директор на еко-
инспекцията и експерт-химик. 
Регионалната инспекция по 
околна среда и води контроли-
ра над 20 предприятия с рис-
ков потенциал на територията 
на областите Сливен, Ямбол и 
Стара Загора, от тях 90 про-
цента са в региона на Стара 
Загора. Нанко Видев твърди, 
че единственият специалист 
по контрол на производствата 
с рисков фактор в РИОСВ – 
Стара Загора е в дългосрочен 
отпуск по болест, а няма други 

подготвени кадри, които да 
оглавят комисиите за проверка 
на въпросните около 20 фир-
ми на територията на трите 
области. 

Плановите проверки или 
проверките по сигнал се из-
вършват със заповед на ми-
нистъра на околната среда и 
водите, а в комисиите вли-
зат представители на служба 
КОС към МВР, пожарната 
безопасност, Районните здрав-
ни инспекции и Областните 
агенции по труда. Експертът 
припомни, че той като ди-
ректор на РИОСВ не е дал 
положително становище на 
фирма „Берета трейдинг, “ 
чиито складове край "Пето-
лъчката" гръмнаха през юни 
2012 година, и е препоръчал 
да назначат специалисти, но 
после фирмата е получила 
разрешително за дейността си 
от екоминистерството. 

È êåñòåíèòå …íà ìàñàòà

Дивите кестени по централната улица в Стралджа се 
оказват доходоносни за местните роми. Малки и по-го-
леми с пръти и чували привечер обсаждат дърветата, за 
да съберат колкото може повече от лъскавите плодове. 
Пъргави деца се катерят  по върховете, друсат с всички 
сили докато по земята не паднат и последните кестени. 
За минути всичко е събрано. Единствено нападалите 
листа и обелки показват какво се е случило.  Набраните 
кестени се предават срещу 20-30 ст. за кг. Ромите сами 
споделят, че това е начин да си осигурят по някой лев 
за прехрана. 

За хляба на многолюдните ромски семейства помага 
и ежегодното бране на орехи. Опоскването на дърветата 
по пътя за Петолъчката започва още докато   орехите са 
напълно  зелени. Пак по това време пътуващи търговци 
тръгват из селищата, за да изкупуват миналогодишни 
орехи. Търговията явно е изгоден начин за припечелва-
не. Има цели семейства които подсигуряват насъщния 
през есента само по този начин.

С характерната си оригиналност Георги Георгиев от Стралджа , 
бившият дългогодишен началник на пощата,  пожела да организира 
отбелязването рождения ден на  внука Гого по специален начин. 

Наздравиците и пожеланията за детето бяха 
отправени в… къщата -бъчва, любимо мяс-
то за цялото семейство. Идеята е на дядо 
Гошо, който преди близо 40 години решава 
да преустрои винпромската 11-тонна бъчва 
в мини -дом. От тогава до днес  култовото 
домашно заведение създава мили  спомени 
на близки, познати, приятели, колеги. „Ако 
можеше да разказва!... Щеше да се получи 
истинска стралджанска одисея!”, смее се 
гостоприемния домакин.  Отпускайки се в 
спомени той припомня, че в бъчвата са по-
раснали децата му, там обичат да се събират 
днес вече със семействата си, любимо място 
е и на внуците. „Къщата –бъчва някак ни обе-
динява и сплотява!”, допълва и баба Жани, 

която винаги поднася нещо много вкусно  на софричката. Тази 
година семейството е щастливо с постиженията на децата. „Имаме 
трима студенти – големия внук е първа година в СУ, внучката се 
записа в Математическата гимназия  в Сливен, а най-малкия Гого 
тръгва на детска градина! Ако и това не е  берекет!”, шегува се 
щастливия  дядо Гошо, който изненада всеки от своите любимци 
с подарък. Като допълнение за есенния урожай от градината при-
браха  26- килограмова тиква, която вече е част от украсата на 
бъчвата. Семейството винаги намира с какво да обогати интериора, 
а подбора на всяка вещ си има история. 

Ïî ñòðàëäæàíñêè îðèãèíàëíè

×ÐÄ â áú÷âà -êúùà!

Турските гранични вла-
сти въвеждат система за 
дезинфекция на моторните 
превозни средства на гра-
ничните пунктове с България 
- Капъкуле, Хамзабейли/-
Лесово и Дерекьой/ Малко 
Търново.

Моторните  превозни 
средства, които влизат в 
Турция откъм България ще 
преминават през специална 
система за дезинфектиране. 
За това ще заплащат съот-
ветна на санитарна такса на 
границата. Това съобщи на 
пресконференция валията, 
областният управител на 
пограничния град Одрин 
Дурсун Али Шахин.

Той уточни, че в момента 
системата се монтира и ще 
влезе в действие в близките 

дни. Тя ще бъде електронна, 
със сензорни датчици. Ще 
се обслужва от граничната 
Дирекция за ветеринарен 
контрол към турското Ми-
нистерство за храни, земе-
делие и животновъдство, 
а контролът ще бъде на 
областната управа в Одрин, 
допълни валията.

По думите му, санитарна-
та такса, която ще се запла-
ща на турските граници ще 
бъде в размер на 5 турски 
лири, около 1,5 евро за ле-
ките коли и 15 турски лири 
за товарните автомобил.

Според турските власти 
въвеждането на системата 
е предпазна мярка заради 
болестта син език по живот-
ните в България.

Твърди се също, че е 

ответна мярка на турските 
власти срещу дезинфектира-
нето на българската граница 
Капитан Андреево, което бе 
премахнато след скандал, 
но отново заработи преди 
няколко месеца.

Съобщава се, че дезин-
фекционната система ще 
бъде прилагана и на гра-
ничните пунктове с Гърция.

Пакет книги от поредицата 
„Световна класика”  постъпиха 
в читалищната библиотека на 
Стралджа. Те са от домашния 
архив на Величка Димитрова 
Стефанова,  която прави дарението 
в памет на сестра си Мария Дими-
трова Давидова, работила дълго 
време в библиотека Добрич като 
библиотекар-методист. Семейство-
то има специално отношение към 
книгите. Събирани в продължение 
на години като особена духовна 
ценност, те са препрочитани  от 
деца и възрастни. „Сега мястото 
на тези книги е в библиотеката на 
Стралджа с послание да се четат 
от млади и стари!”, с тази надежда 
г-жа Стефанова предостави даре-
нието на библиотекаря Парушка 
Узунова. Книгите постъпват само 
дни преди националната ини-
циатива „Чети с мен!”, която се 
подкрепя и от стралджанци. 

Въпреки кризата, въпреки ес-

Òóðöèòå ùå íè äåçèíôåêöèðàò ïðåäè äà íè ïóñíàò
Ñïîðåä òóðñêèòå âëàñòè âúâåæäàíåòî íà ñèñòåìàòà å ïðåäïàçíà ìÿðêà 
çàðàäè áîëåñòòà ñèí åçèê ïî æèâîòíèòå â Áúëãàðèÿ.

Â áèáëèîòåêàòà – Ñòðàëäæà íîâî äàðåíèå

тествения отлив от книгите за 
сметка на Интернет, в Стралджа  
хората съхраниха интереса към 
любимите произведения и про-
дължават редовно да посещават 
библиотеката. Както сред децата 
и учениците, така и сред възраст-
ните има ревностни читатели за 
които прочитът на всяка книга е 
един празник и разширяване на 
познанията за света.  

В същото време на тур-
ските митници продължава 
забраната, която бе въведена 
миналата седмица срещу 
вноса на месо и месни проду-
кти от България и от другите 
страни заради болестта „син 
език“.

Съобщава се също, че в 
района на Чанаккале има из-
мрели животни от болестта.
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Стралджа,  ул.”Хемус” № 2  
/до „Обувката”/
Всеки ден от 8,30ч. до 18 ч.
в събота – от 8,30ч. до 13 ч.

ÅÒ” ÀÍ-ÌÀÐ” – Ñòðàëäæà

ОТКРИ НОВ МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ

Ìîáèëåí çäðàâåí êàáèíåò â Ñòðàëäæà 

Çàñèëåí èíòåðåñ 
êúì ïðåãëåäèòå

За пореден път в Страл-
джа гостува мобилен здра-
вен кабинет, в който в два 
работни дни,  се извърш-
ваха безплатни прегледи 
на желаещите. Още в пър-
вия ден през  подвижното 
здравно заведение преми-
наха сто души. Във втория 
ден по обяд преминалите 
през преглед вече бяха 
надскочили 150. Според 
здравните специалисти 
, обслужващи мобилния 

кабинет , информацион-
ната кампания в Стралджа 
е на високо ниво. Мно-
го сериозна е работата 
на здравните медиатори, 
които подпомагат преми-
наването през кабинета 
на хора от ромските квар-
тали. Прави впечатление, 
че  гражданите  посещават 
кабинета с  доверие, радват 
се , че могат да направят 
консултация по различни 
здравни въпроси.

Безплатните прегледи 
в мобилния здравен ка-
бинет са  в изпълнение 
на европейска програма 
„Профилактика на белите 
дробове”. Основното за-
боляване, което се профи-
лактира е туберкулозата 
както и рак на белия дроб. 
Наблюденията показват, 
че периодът е наситен с 
не малко заболявания на 
дихателните пътища. По 
молба на гражданите през 

пролетта в града може да 
се очаква мобилен здравен 
кабинет  с мамограф, или 
ехограф.

Безплатните медицин-
ски прегледи с подвижен 
кабинет се извършват в из-
пълнение на Здравна стра-
тегия. Те целят колкото 
може по-широк обхват на 
гражданите, ранно откри-
ване и сериозно лечение на 
заболяванията, навременна 
профилактика.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 Скъпи наши  мъдри приятели,
 Да ви е честит Международният ден на възраст-

ните хора!

    Има нещо симво-
лично в това общество-
то ни да поднася своите 
поздрави към хората 
от третата възраст  
в началото на есента.  
Като че ли сезонът на 
изобилието  допълва 
очарованието на едно 
поколение, което  опре-
деляме като градивно. 
Защото вашият живот 
наистина се измерва с 
конкретни и мащабни 
постижения от които  

трябва да се учим и ние. 
В празничния ден приемете моята гореща благо-

дарност за положения труд, за всеотдайността, за 
загрижеността и готовността да помагате на нас, 
по-младите. Признателни сме за мъдрите съвети, за 
търпението и обичта , с които ни дарявате. Вие сте ни 
нужни  в семейството, в обществото. Вашият пример 
за достоен, смислен и градивен живот ни прави силни.
Като кмет на общината искам да ви уверя, че гри-

жите за възрастните хора винаги ще бъдат първосте-
пенна част от социалната  ни политика. Винаги може 
да разчитате на помощта от която се нуждаете. 
За да се чувствате по-спокойни, по-сигурни в дните. 
Живейте така щото да сте ни нужни  и полезни. За-
пазете енергията за добрини и радостта от живота.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
МИТКО АНДОНОВ, 

кмет на Община Стралджа 

45 ã. Ñòðàëäæà ãðàä
Â êðàÿ íà 60-òå:

Âäúõíîâÿâàùè  èêîíîìè÷åñêè ðåçóëòàòè
/ Ïðåãëåä íà ñòàðèòå âåñòíèöè/ Четвърт век след историческата 1944 г. Страл-

джа и общината видимо навлизат в един  ударно 
градивен период. Поне това отбелязва  тогавашния 
в.”Стралджанска трибуна”:

„Упоритият труд на коо-
ператорите и кооператорките 
от ТКЗ ”Път към комуни-
зма”  осигурява висока обща 
и чиста продукция, а от там 
и по-високо заплащане на 
труда. Непрестанния подем 
на кооперативното стопанство 
се измерва с  получена чиста 
продукция  4 543 000 лв. при 
план  3 763 000 лв. Прираста 
на чистата  продукция е създа-
ден от двата основни отрасла 
– растениевъдството – 470 
000 лв. и животновъдството 
– 290 000 лв. За отчисление 
към държавните фондове при 

план  740 000 лв. са заделени  
998 000 лв. , а отчисленията 
на стопанството са  813 000 
лв. Средните добиви в расте-
ниевъдството подскачат два 
пъти., повишава се нивото на 
механизацията. Стопанството е 
едно от първите в района раз-
платило се с член-кооператори-
те. В домовете влизат десетки 
и стотици мебели, покъщнина, 
радиоапарати, телевизори.”

Êîøàðèòå ñà 
ïúëíè

„ Добрите грижи, които по-
лагат животновъдите по ферми 

в общината дават своите резул-
тати.  На първо място по брой 
на агнета /1852/  е овцефермата 
с бригадир Райно Иванов. Най-
много агнета имат още  Йордан 
Драгнев,  Динко Петров. Не 
изостава и овцефермата с бри-
гадир Йордан Загорчев /1846бр.
агнета/ . Свой успех регистри-
рат още Въльо Атанасов Жечков 
както и фермите в Маленово, 
Атолово, Лозенец…”

Â ïîäãîòîâêà çà 

ìóçåÿ
В Стралджа стартира  сери-

озна събирателска кампания.  
Комитетът  по култура и чита-
лищното ръководство решават 
в града да се създаде музейна 
сбирка. „За доброто патрио-
тично възпитание на младите, 
за съхраняване бита и духа на 
времето!” стралджанци приемат 
идеята и предоставят  богат 
снимков материал, семейни 
документи, оръдия на труда 
и бита.  

Ñïîìåí çà Âúëêàíà
Ñòîÿí Âàðíàëèåâ ïðåä â.”Ìèíàõà ãîäèíè”

Женала е дюлбер Яна

Женала е дюлбер Яна
на два пътя, на три друма.
Из път върви керванджийче,
керван води, свирка свири.

Керванджийче Яна дума:
"Защо, Яно, сама женеш, 
сама женеш, сама връзваш
Нямаш ли си мили братя?

Отговаря дюлбер Яна:
"Ой та, тебе, керванджийче,
Яна има мили братя,
Яна няма първо либе."

В поредицата „За легендите на 
народната песен”  на в.”Минаха 
години” Александър Алексан-
дров- Алекс дава думата на тра-
кийския певец  Стоян Варналиев. 
Ученикът на обичаната народна 
певица Вълкана Стоянова  при-
помня за огромния певчески 
талант на „славея на България”. 
Заедно с това споделя и една от 
любимите кулинарни рецепти  на 
певицата - „Ямболски милинки”. 
Той  ги определя като „божест-
вени” и представя рецептата 
пред многобройната аудитория 
на вестника.

Необходими продукти: 1 ко-
фичка кисело мляко, 1 чаена 
чаша прясно мляко, 1 равна чаена 
лъжичка сода за хляб, половин 
кубче мая за хляб, 1-2 лъжици 
олио, 2-3 яйца, 1 лъжица сол и  
брашно колкото поеме / около 
1 кг/.

Приготвяне: Маята се разтваря 
в прясното мляко, содата и сол-
та слагаме в брашното, яйцата 
разбъркваме с прясното мляко. 
Омесваме тестото и го намазваме 

с олио, за да не лепне. После го удряме в масата да 
стане на малки мехурчета. Късат се малки парченца 
колкото орех, нареждат се в тавата и се оставя да 
втаса. След като е втасало правим вдлъбнатина във 
всяко късче, заливаме ги със заливка от олио, мляко 
и брашно, пече се на предварително загрята фурна 
до златисто. 

А докато приготвяла милинките Вълкана често 
пеела:
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Åñåíåí ìúæ
 

Брадата му- прошарен хълм,

 устните- като мушмули сладки;

 ръцете му- гнездо за крехкия ми сън,

 в което ветровете не припарват.

 Мълча и гледам този мъж,

 навън дъждове се изнизват...

 Стопля женския ми скут

 есенна обич пречистена...

Време за поезия...
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Çà Èíäæå Âîéâîäà
Доц д-р Милю Петров е роден в с. Попово, Боляровска община, Ямболска област. 

Учи в родното си село, гр. Елхово и В. Търново/Завършва Българска филология с 
втора специалност История/. Бил е редовен докторант, а после преподавател в 
ШУ „Епископ Константин Преславски”/сега е пенсионер/. Автор е на около 300 
публикации и 22 книги, от които 12 са за Индже войвода.

Доц д-р Милю Петров
За родното място на 

Стоян-Индже войвода има 
множество версии и една 
неоправержима истина. 
Разгледал съм ги подробно 
още в книгата си „Стоян-
Индже войвода – в живота, 
народните песни и литера-
турата”/1989 г./. Оттогава 
до днес – „в крачка”/с цел 
отпора на невежествени и/
или едностранчиви писа-
ния/ - често се връщам към 
въпроса. Събрах и много 
допълнителни сведения – 
статии и собственоръчно 
написани уверения. Голяма 
част от тях включих като 
ксерокопия и факсимилета 
в книгите „Звезди над реч-
ната долина”/2012/, „Баху-
рите”/2013 г./, „Като роман 

без край”/под печат/. Също 
– в „Златна книга за Стоян-
Индже войвода”/2012 г./ 
- издание на УС на друже-
ство „Стоян-Индже войво-
да” в с. Попово, Боляровска 
община, Ямболска област.

Нека подчертая, че ксе-
рокопията и факсимилетата 
са преди всичко на казано-
то от жители на Елхово и 
района. В този край Индже 
войвода е много популярен 
и за него винаги  се пее, 
говори и пише. Това никак 
не е случайно.

За родното му място има 
народни песни - той е от 
Папазкьой, Попово село, 
Попово, Попуу/все дн. с. 
Попово/. Те са публикува-
ни през 30-те год. на ХХ в. 
от най-големия изследова-

тел на Странджа – Георги 
Попаянов. Няма песни с 
други твърдения.

Разполагаме и с Родово 
предание/по линия на чи-
чото на Индже Стоян/ в с. 
Попово/. То винаги е било 
живо. Знае се и се разказва 
не само от сродниците и от 
всички поповци/от селото 
и извън него/. Повтарят го 
или го потвърждават дру-
ги българи от Елховския, 
Средецкия, М. Търновския 
и пр. краища.

Записано е още от Г. С. 
Раковски и е споделено 
от Д. Войников, А. Зехи-
ров, К. Иречек, авторите 
на сб. „Елхово”/1988 г./ и 
др. Въз основа на лични 
анкети и проучвания са 
публикациите на: Трифан 

Георгиев-Чора/гр. Средец/, 
Велко Върбанов/гр. Елхо-
во/, Велико Калчев/с. Боя-
ново/, Димо Трудолюбов/гр. 
Ямбол/, Костадин Улучев/
Войника/ и пр.

Особена тежест за нас 
имат сведенията и публи-
кациите на Г. С. Раковски 
за Попово село/дн. с. По-
пово/ и Индже войвода. 
Той е първият биограф на 
своя знаменит предходник и 
любимец; той пръв въвежда 
образа на Индже в нашата 
художествена литература.

През 1854 г. с четата си 
Раковски е бил до Попово 
село/местн. „Канарата”/. 
Тук имало пчелин и войво-
дата разговарял с пчеларя/
дядо на известния старец- - 
отдавна покойния Радил Ко-
лев Манолов/. После Раков-
ски и байрактаря отишли/
към 23 ч./ в селото и от хана/
дюкяна/ на известния по-
борник-заточенец – Петър 
Тончев Желязков/Чорбаджи 
Петър/взели провизии. След 
това потеглили по Друма за 

Войнишкия Бакаджик, Кар-
нобат и Котел. Тези и някои 
други факти са отразени 
както в  „Дневник-а”.

Попово е известно като 
„Хайдушкото село”. Ня-
колко пъти така го предста-
вя и Раковски. В поемата 

„Горски пътник” е основен 
топос/общо място/. Тихол 
войвода и Хубен войвода с 
четите си разгромяват вой-
ската на 4-ма кърсердари в 
Попово село. 

Продължава в 
следващия брой

Êúðâàâîòî ñúêðîâèùå íà Èíäæå âîéâîäà ïîùóðè èìàíÿðèòå
Автор: Илина 

Иванова май 2012

От десетки години 
съкровището на Индже 
войвода подлудява има-
няри. Ямболският край е 
залят от жадни за бързо 
забогатяване търсачи 
на съкровището. За зла 
участ обаче имането е 
прокълнато и според ле-
гендата всеки, който се 
приближи до него, полу-
дява или дори умира при 
странни обстоятелства.

Преданието разказва, че 
някъде на възвишенията, 
които са на час път от Ям-
бол, е закопано кървавото 
имане, събирано с години 
от разбойниците на стра-
ховития Индже войвода. 
Някъде под земята имало 
7-8 товара със златни тур-
ски алтъни, 17 гърнета 
със скъпоценни камъни, 
два бакъра с накити и два 
златни пищова.

Никой не знае точното 
място на съкровището, 
но според преданията то 
е било заровено близо до 
днешното село Каменец. 
Навремето селото се е 
наричало Урум Еникьой, 
където според разказа на 
Йовков „Индже” Гърбаво-
то убило войводата, който 
му бил баща.

Местните от района 
предупреждават алчните 
иманяри, че е по-добре 
да не се занимават с това 
съкровище, но никой не се 
вслушва в тях. Заслепени 
от златна треска, десетки 
иманяри щурмуват града 
с кирки и металотърсачи.

„Идват тук всяка пролет 
и лято и копаят дори през 
нощта, но който дири зла-
тото на Индже, добро не 
е видял”, разказва пред 
„Всеки ден” дядо Геро, 
който живее в село, близо 
до Ямбол. Дори при него-
вата къща са идвали иманя-
ри с искане за разрешение 

да копаят в нивите им.
Старият човек разказва, 

че българските следовници 
на Индиана Джоунс разко-
павали земите на хората и 
през нощта, в стремежа 
си да открият имането. 
Иманярите използват мета-
лотърсачи, които да сигна-
лизират при наличието на 
ценния метал. Ако някой 
намери съкровището, би 
могъл да се обогати с близо 
5 милиона лева, разкриват 
специалисти.

То трябва да се предаде 
задължително на държава-
та, но ако някой го намери, 
едва ли ще направи така. 
Най-вероятно ще бъде про-
дадено на частни колек-
ционери или изнесено за 
някой музей в чужбина, 
допускат в селото. Голяма 
част от съкровищата на 
България се намират из-
вън граница. Причината е 
ясна – държавата не плаща 
почти нищо на този, който 
е намерил ценните пред-

мети. Предполага се, че 
съкровището на Индже е 
24 карата и е изключител-
но чисто. Такова, каквото 
вече не можеш да намериш 
никъде.

Главен счетоводител, 
шофьор на здравен шеф 
и народен лечител от Ям-
болско се побъркали, до-
като търсели митичното 
съкровище на Индже вой-
вода, разказва Костадин 
Аршинков, познавал един 
от търсачите, във форум на 
пътешественици. За народ-
ния лечител знаят, че откак-
то неговото търсене се е 
провалило, той се затворил 
в стаята си и не излизал от 
там. Счетоводителят пък, 
когото започнали да нари-

чат Маестрото, един ден, 
докато стоял зад чинов-
ническото бюро, зарязал 
сметките, грабнал бял лист 
и написал следния текст: 
„Здравейте, Владетелю на 
световната власт. Респек-
тивно на ЮНЕСКО, обек-
тивно на ООН. Директно 
и индиректно катърите са 
готови. Товарите ще бъдат 
приготвени тази вечер. Ще 
се придвижваме с фенери. 
Прикритията ще бъдат на-
правени. Информирам ви, 
че златните пищови ще 
бъдат сложени в дисагите. 
Контролни светлини ще 
подаваме само на урече-
ните места”. От този ден 
до смъртта си Маестрото 
– човек с 2 висши образо-
вания, обикалял по улиците 
на Ямбол и заговорничел с 
минувачите за търсене на 
имането.

Третият, който видимо 
превъртял заради съкрови-
щето, бил шофьор на голям 
здравен шеф в Ямбол. По 

онова време го возел до 
София, когато изведнъж 
спрял край пътя, зарязал 
шефа си, изскочил от ко-
лата и се качил на едно от 
възвишенията на Бакаджи-
ка. Оттам започнал да раз-
махва ръце и да крещи за 
сапфири и диаманти, злато 
и платина. И днес човекът 
може да бъде срещнат в 
Ямбол да върви, размах-
вайки ръце, облечен в бели 
панталони, бяла риза и 
вратовръзка.

„Съкровището е прокъл-
нато! По-добре да го забра-
вите, иначе ще полудеете”, 
обобщава 78-годишният 
дядо Рангел Игнатов. И 
тъжно добавя, че знае от 
личен опит – баща му за-

гинал в търсене на златото 
на Индже.
Çìèÿ ïàçè èìàíåòî
Никой не знае къде точ-

но е скрито имането, но 
според слуховете има кар-
та, която указва мястото. 
В областта се разказва, че 
преди години група мъже 
вървели през възвишенията 
на местността Бакаджици-
те, когато завалял проливен 
дъжд. Скрили се в скална 
ниша.

Докато чакали да спре 
дъждът, забелязали, че в 
скалата има голяма цеп-
натина. Единият от тях 
започнал да дълбае и не 
след дълго открил гърне, 
запечатано с черна смола. 
Отворили го и намерили 
четири керамични плочки. 
На всяка от тях имало из-
рисувани нишани, които, 
ако се съединят, указвали 
къде е скритото съкровище.

След известно време 
мъжете решили да се оп-
итат да открият мястото, 

обозначено на картата. 
Докато се лутали обаче и 
се чудели къде да търсят, 
от клоните на едно дърво 
над тях паднала огромна 
жълта змия. Всички били 
невредими, но толкова се 
изплашили, че се отказали 
да търсят съкровището.
Íîâè æåðòâè íà 
Èíäæå
Двойка влюбени младе-

жи от София са пристигна-
ли в началото на февруари 
2012 в Ямбол и са наели 
квартири. Те са учили ар-
хеология, но са прекъснали 
обучението си. Според 
жителите на града двойката 
е пристигнала, за да търси 
съкровището на Индже. 
Младежът имал роднини в 

САЩ и мечтаел да замине 
там с гаджето си. Планът 
им бил да изровят златото 
и да си живеят живота в 
чужбина.

Разпитвали за имането 
и още в началото на април 
започнали да ровят. Отто-
гава обаче странни неща 
започнали да им се случват. 
Момчето не можело да 
спи през нощта, започнало 
да сънува ужасни кошма-
ри, които го преследвали. 
Постепенно от безсъние 
загубил разсъдъка си и вед-
нъж дори пробвал да убие 
приятелката си. Мислел, 
че тя крие съкровището от 
него. Гаджето му пък се 
страхувало да ходи навън 
след залез слънце, вярвала, 
че Индже ще я причака в 
тъмното и ще я заколи.

Един ден двамата прос-
то изчезнали. Вратата на 
жилището била широко 
отворена, а от тях нямало 
и следа. Дали са намерили 
имането – никой не знае.
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 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
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Òîëêîâà ìíîãî ðîäíèíè 
è ïðèÿòåëè òóê!

Âàíÿ Êîñòîâà â ÑòðàëäæàÂàíÿ Êîñòîâà â Ñòðàëäæà
Невероятната Ваня Ко-

стова и талантливият й син 
Боян   за пореден път бяха 
гости на Стралджа. Же-
стът, направен в подкрепа 
на кмета Митко Андонов, 
родственик на обичаната 
певица, беше подарък и 
за всички почитатели на  
нейното изкуство. Дуетът  
Ваня Костова – Боян, оп-

ределян като „съвършен”, 
изпълни най-хубавите си 
песни за любов и щастие, 
за доброта и обич, за мечти, 
за вяра и надежда… Сред 
публиката бяха не малко-
то роднини от Стралджа, 
както и много приятели. 
Всички ръкопляскаха от 
сърце, а в края на концерта 
се хванаха на хорото.

 „За мен Стралджа е не 
само място на скъпи спо-
мени! Тук са хората, които 
обичам и всяко връщане е 
истинско удоволствие!”, 
сподели певицата пред 
своята публика заедно с по-
желанието за нови успехи 
на кмета Митко Андонов 
и възходящо развитие на 
Стралджа.

Още едно талантливо дете със 
стралджански корен се представи 
успешно в шоуто на Илияна Балийска. 
Симона Георгиева Николова, на 4 г. , 
всъщност е от Варна, но баща й Георги 
Николов си е кореняк стралджанец. 
По време на гостуването си при баба 
и дядо малката певица сама проявила 
желание да покаже какво може на 
сцената на Мини мис и мини мистър 
в Стралджа. Изпълнението на „Над 
гората сняг вали” директно я направи 
финалист. Талантът беше забелязан 
и в столицата където Симона получи 
ръкопляскания, грамота и покана за 
участие и в следващото издание. Гор-
достта на мама Екатерина, татко Георги 
и 9-месечната сестричка Николета вече 
подготвя своята нова музикална изне-
нада. И прави планове като порасне да 
стане известна певица. Браво, Симона!  

Ñèìîíà – åäíà áúäåùà ïåâèöà

По инициатива на общи-
на „Тунджа” на 17, 18 и 19 
октомври в село Кабиле ще 
се проведе Първия нацио-
нален фолклорен събор-
надсвирване за тъпанджии 
– солисти и участници в 
народни състави на името 
на Ангел Кръстев - бивш 
дългогодишен тъпанджия 
на Фолклорен ансамбъл 
„Тунджа”. Съборът ще се 

провежда на 5 години и се 
организира с финансовата 
подкрепа на Министер-
ството на културата,  а 
организатори са Общи-
на Тунджа, кметството и 
читалището на с. Кабиле 
и Фолклорен ансамбъл 
„Тунджа“.

Целта му е да популяри-
зира българската народна 
музика и в частност тъпана 

– един от най-разпростра-
нените инструменти във 
всички фолклорни региони 
на България. Изпълните-
лите на този инструмент 
ще имат възможността да 
демонстрират високото си 
майсторството. Председа-
тел на журито е светов-
ноизвестният майстор на 
ударни инструменти Стоян 
Янкулов – Стунджи.

ПО КОМШИЙСКИ

Òúïàíäæèè ñå ñúáèðàò â Êàáèëå 

Ñèíîïòèöèòå îáåùàõà òîïëà åñåí...

Кръстьо Стоев 
достойно ще пред-
стави на фестивала 
община Стралджа


