
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")

Äîáðèÿò èçáîð!Äîáðèÿò èçáîð!

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 19)   15. 7. 2014 ã. 

Ключовете за четири нови 
автомобила бяха връчени на це-
ремонията в ОД МВР Ямбол по 
отбелязването 135-годишнината 
от създаването на вътрешното 
министерство. Два автомобила 
получи РУ „Полиция” в Ямбол, 
една кола получи Охранителна 
полиция и една кола за полицията 
в Стралджа.

Още на стр. 4

Íîâè êîëè çà ïîëèöèÿòà â Ñòðàëäæà 

Стартира изпълне-
нието на обектите 
по програма „Рас-

теж и устойчиво развитие 
на регионите” в размер на 
944 224 лв. На обекта „Об-
щински пазар Стралджа” 
изляха основите. Извършиха 
се геодезически измервания 
по улиците за ремонт в гр. 
Стралджа и село Зимница. 
Инвеститорският контрол 
и технически ръководител 
осъществяват оглед на място 
по улиците предвидени по 
проекта в селата Каменец, 
Иречеково и Недялско за 
започване на строителните 
работи.
Подписан е договор и из-

вършен оглед за започване 
на ремонта на общински 
пътища: разклон Воденича-
не – Иречеково, Първенец 
– Правдино, Джинот – Чарда 
– Зимница, Александрово – 
Поляна, Стралджа – Малено-
во, път в с.Каменец и улиците 

Ñòðîèòåëñòâî çà íàä 7 600 000Ñòðîèòåëñòâî çà íàä 7 600 000    
ëåâà çàïî÷âàëåâà çàïî÷âà â îáùèíà Ñòðàëäæà â îáùèíà Ñòðàëäæà

Ïðîäàâàò êóëòîâà ñãðàäà â Ñòðàëäæà
Îáÿâàòà å ïóáëèêóâàíà â ñàéò çà îíëàéí ïðîäàæáè. 
Ñàìî çà ñåäìèöà òÿ å ðàçãëåäàíà  áëèçî 2 000  ïúòè 
Пред очите на стралджанци бив-

шият Селско-стопански техникум  
вече няколко години умира. Бавно 
и мъчително. И всеки път премина-
вайки край  тъжно оглозганите руини 
на постройката, тези , които помнят 
щастливите и успешни години на ак-
тивен живот в училището , пропускат 
по една въздишка. Защото ССТ даде 
образование и професия на над 20 
випуска от по около 30 ученика, което 
ще рече, че неговите възпитаници са над 600. Техникумът беше място не само 
за обучение и възпитание на младите хора по така необходимите специалности 
като полевъдство, лозарство и винарство, животновъдство, но и създаваше 
отношение към земеделието, предизвикваше не малка част да продължават 
да учат за агрономи и ветеринарни лекари.

Подробно на стр.3

Хан Аспарух и Цар Борис III в 
с. Зимница на обща стойност 
288 800 лв. 

 Подробно за предстоящо-
то строителство в община 
Стралджа- на стр. 2
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Àìáèöèîçíà ñòðîèòåëíà 
ïðîãðàìà
В началото на летния сезон 

кметът на община Стралджа 
Митко Андонов  мобилизира 
всички сили на отдел ТСУЕ 
за осъществяване на планира-
ните основни ремонти по ин-
фраструктурата на общината.

Стартира изпълнението на 
обектите по програма „Растеж 
и устойчиво развитие на реги-
оните” в размер на 944 224 лв. 
На обекта „Общински пазар 
Стралджа” изляха основите. 
Извършиха се геодезически 
измервания по улиците за 
ремонт в гр. Стралджа и село 
Зимница. Инвеститорският 
контрол и техн. ръководител 
осъществяват оглед на място 
по улиците предвидени по 
проекта в селата Каменец, 
Иречеково и Недялско за 

започване на строителните 
работи.

Подписан е договор и из-
вършен оглед за започване на 
ремонта на общински пътища: 
разклон Воденичане – Ирече-
ково, Първенец – Правдино, 
Джинот – Чарда – Зимни-
ца, Александрово – Поляна, 
Стралджа – Маленово, път 
в с.Каменец и улиците Хан 
Аспарух и Цар Борис III в с. 
Зимница на обща стойност 
288 800 лв. 

До края на септември ще 
бъдат изкърпени най-про-
блематичните улици и в гр. 
Стралджа. 

Кметът на община Страл-
джа  - Митко Андонов  прие 
управителя на фирма „Тор-
крет” за подписване Договор 

за изпълнение на обект, фи-
нансиран от ПРСР - „Рекон-
струкция на водопроводната 
мрежа в с. Воденичане и 
рехабилитация на общински 
пътища Стралджа-Атолово и 
Воденичане-Джинот в община 
Стралджа, област Ямбол” на 
обща стойност 6 008 140лв., 
който стартира веднага след 
одобрение от ДФ „Земеде-
лие”.

В ход е изпълнението на 
СМР за почистване и облицо-
ване на дерето в гр. Стралджа 
– по протежение на 250м. след 
ЖП подлеза и е на стойност 
299 690 лв. финансиран по 
Програмата за трансгранично  
сътрудничество.

За предстоящия храмов 
празник на църквата в с. 
Саранско кипи работата по 
довършване на сградата и 

дворното пространство за 
откриването й. Общината съ-
финансира обекта с 30 000 лв.

Започна спешен основен 
ремонт на здравната служба 
в с. Джинот. Със строителни 
работници по програмите за 
заетост в общината, контроли-
рани от специалисти на отдел 
ТСУЕ, се огражда парцелът 
на стадиона в гр. Стралджа, 
прокарва се питейна вода и 
се изгражда втора чешма в 
гробищния градски парк.

Завърши  ел. захранването 
за осветление на гробището в 
с. Лозенец и основен ремонт 
на покрива на Здравната служ-
ба в с. Маленово.

Стартира работата по спе-
челен проект от кметство с. 

Лозенец по програмата „За 
чиста околна среда“ – „По-
чистване на парк и обособя-
ване на зона за отдих в с. Ло-
зенец” на стойност 10 000 лв.

През август започва ре-
монт на НЧ „Просвета - 1892” 
в общинския център за 25 хил. 
лв. Финансирането на проекта 
е осигурено от Министерство 
на културата.

Амбициозната и мащаб-
на строителна програма на 
общинското ръководство за 
настоящия сезон надхвър-
ля  7.6 мил. лв. Гражданите 
Стралджа и жителите на се-
лата в общината ще могат да 
ползват резултатите от тези 
инвестиции още през насто-
ящата година. 

Тази година  проведени-
те  явни търгове за отдава-
не под наем на общински 
земеделски земи  предиз-
викаха  засилен интерес.  
На поканата за участие 
в търговете се отзоваха  
близо 40  кандидати, които  
наддаваха щедро за об-
щински земи в землищата 
на Стралджа и  селата 
Войника, Чарда, Малено-
во,  Воденичане, Джинот, 
Поляна, Каменец, Леяро-
во, Първенец, Правдино, 
Люлин, Лозенец, Атолово, 
Зимница, Палаузово. Като 
резултат постъпленията 
в общинската каса ще се 
увеличат с близо 55 000 
лв. приходи. 

Обявените  начални 
тръжни цени , според ка-
тегорията, бяха – за ІІІ и ІV 
-20 лв./дка, за V – 18 лв./
дка, за VІ – 16 лв./дка, за 
VІІ и VІІІ търгът тръгна от 
14 лв./дка , за ІХ – 12 лв./ 
дка и за Х категория – 8 

лв./ дка. 
Най-много земя за да-

ване под наем имаше в 
Правдино – близо 420 дка,   
по над 200 дка бяха земите  
във Войника  и Палаузово, 
по над    100 дка бяха земе-
делските земи предложени 
за разиграване в земли-
щата на  Джинот,  Чарда, 
Маленово. В Стралджа 
в търга участваха  малко 
повече от 50 дка земедел-
ски земи предимно от ІІІ и 
ІV категория.  В Каменец 
40-те дка бяха само от ІІІ 
категория. Иречеково се за-
писа  с 2 дка земя, следвани 
от Зимница със своите 9 
дка, но също не останаха 
без наематели.

Разиграните над 400 
дка земеделски земи в 
землището на Правдино  
предизвикаха активността 
на 10 кандидати като в 
крайна сметка определени-
ят за победител ще внесе 
в общината  близо 10 000 

Çàñèëåí èíòåðåñ êúì îáùèíñêà çåìåäåëñêà çåìÿ
 Â êàñàòà íà îáùèíàòà ïîñòúïëåíèÿòà îò íàeìr ùå ñå óâåëè÷àò ñ áëèçî 55 000 ëâ. 

лв.  Осмина се надпревар-
ваха за стопанисване на 
земите в Люлин .  Седем 
наддаваха за 120-те дка в 
Джинот. За земите в  Чарда  
приходите в общинската 
каса ще пораснат с  пове-
че от 8 600 лв. ,   за тези 
в Поляна в търга играха 
4-ма кандидати като спе-
челилите търга  ще внесат   
близо 8 000  лв.  Приходите 
от земята на Войника  се 
изчисляват на около 11 600 
лв., а маленовските  - 6 900 
лв. Воденичанските 64 дка  
носят приход в размер на  
над 5 500 лв. , още 3 000 
лв. добавят  палаузовските 
земи.   165 дка в Първенец  
осигуриха   2500 лв., земи-
те на Атолово, които  ще 
обработва стралджанската 
ППК ”Начало 93”, допъл-
ват общинските приходи с  
1200 лв.

Най-активно беше над-
даването  за земеделски 

земи  във Воденичане, Чар-
да и Маленово, където бяха 
достигнати и  максимални-
те стойности.  Годишната 
наемна цена достигна до 
80-90 лв./ дка, което си е 
своеобразен рекорд при 
все, че в предходния търг 
за отдаване на тези земи 
кандидатите се ограни-
чиха  почти на базисните 
цени. Според специали-
стите този засилен интерес 
сега  има своето обяснение. 
Земеделските кооперации, 
стопани и арендатори  уве-
личават обработваемите 
площи земеделска земя  
и субсидиите съответно. 
Приятно впечатление на-
прави активното участие 
на стралджански земедел-
ски кооперации, които със 
самочувствие наддаваха  в 
търга и постигнаха жела-
ните резултати. 

Надя ЖЕЧЕВА

Íàãðàæäàâàíå íà ó÷èòåëè è 
ó÷åíèöè îò äâèæåíèå "Ðóñîôèëè"
Председателят на движение „Русофили” Ямбол и за-

местник председател на Национално движение "Русофили" 
инж. Стоян Проданов връчи парични награди за завоювани 
призови места от ученици и преподаватели на СОУ "П. 
К. Яворов". Сред отличените са Петър Райнов от 6 клас 
за първото място в раздел „Мултимедийни продукти” на 
конкурса „Не се гаси туй, що не гасне”, организиран от 
Национално движение „Русофили”, Симона Георгиева от 
10 клас отличена по региони, преподавателите Желязка 
Тончева и Боряна Георгиева.

ТЪРСИ  СЕ…

Телевизия „МЕГА НЕТ БЪЛГАРИЯ”, офис Стралджа 
ÒÚÐÑÈ ÄÀ ÍÀÇÍÀ×È:

- òåõíèê çà ïîääúðæàíå íà ÒÂ ìðåæà â 
ãðàäà

За справки и подаване на заявления: 

ТЕЛ. 04761/ 61-21  

Ïðåä ñòàðò íà î÷àêâàí ðåìîíò
Очакваният ремонт на пътя Петолъчката- Войника  е 

на стартовата линия. От Агенция пътна инфраструктура 
най-сетне дойде информацията за начало на процеду-
рата по изпълнение на поръчката, потвърди и кметът 
Митко Андонов. Третокласният път, който е в плачевно 
състояние поради  доста натовареното движение на 
тежки строителни и селскостопански машини, пред-
стои да бъде обновен  през есента. Така пътуващите 
през селищата на община Стралджа  вече няма да имат 
неприятности  с преодоляване на множество дупки и 
неравности по пътя.

25 000 ëâ. çà ÷èòàëèùå „Ïðîñâåòà” 
Стралджанското читалище „Просвета-1892” ще 

получи  25 000 лв. до-
пълваща субсидия от 
Министерство на кул-
турата. Това е най-го-
лямата сума от общо 61 
000 лв. разпределени 
за читалища от област 
Ямбол. 

Средствата ще се използват за частични ремонтни 
дейности по сградата, която беше възстановена  след 
пожар преди десет години.

Правителството одобри   допълващи трансфери за 237 
общини на обща стойност близо 4 млн. лв. за финансово 
подпомагане дейността на местните читалища.

Îêîëî 400 êã/äêà ñðåäåí äîáèâ çúðíî â ñòðàëäæàíñêî
Още при старта 

на жътвата, когато 
времето се разгне-
ви  и прати вреден 
за узрелите жита 
дъжд, стопаните 
от стралджанско 
започнаха с прог-
нозите за по-ниска 
рента. Може и да 
са прави защото  
отчетения среден 

добив от ечемик в общината на този етап е  420 кг/дка, а 
при пшеницата – едва 380 кг/дка.  До момента  от общо 
44 500 дка с ечемик  е прибрано зърното от  над 40 хил.
дка.  При пшеницата  се посочват 57 200 дка прибрани 
площи от общо засети  близо 180 хил.дка. В общината 
има  39 217 дка с рапица, пожънати са 27 200 дка при 
достигнат среден добив  135 кг/дка. От наличните в 
района 90 комбайни в жътвата участват  45. Общото 
количество зърно прибрано в складовете е 42 208 т. От 
направеното проучване става ясно, че  пропадналите 
площи в общината са  8 551 дка, от които с пшеница  
5436 дка, с ечемик -  674 дка и с рапица – 2440 дка.
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Основната мъжка тема 
за разговор тези дни в 
стралджанско е една – 
състоянието на лозята  и  
провалената гроздова ре-
колта. Много често по пътя 
към местността „Пясъка”в 
града  може да се видят ло-
зари, тръгнали да пръскат 
с надеждата, че ще спасят  
мискета. Но на връщане 
повечето от тях са си от-
ново помръкнали. Търсят 
помощ от стари  и опитни 
стопани, споделят с агро-
номи, беседват надълго и 
нашироко и при купуване 
на поредните адски дози 
препарати, с които се за-
формят всякакви коктейли. 
И от незнание или недочу-
ване на правилните съвети, 
вместо  добро за лозето, 
случва се още по-лошо. 

Има, разбира се, и други 
примери.  Стефан Соти-
ров от Атолово е един 
от традиционните местни 
лозари. Собственик на лозе  

край Стралджа. Грижи се и 
за друго, новосъздадено в 
собствения  двор. Твърди, 
че есента ще се поздрави 
с добра гроздова реколта. 
Причината за личния му 
успех, според него самия 
,  се крие в редовното 
и правилно пръскане с 
точните препарати.  В съ-
седното с. Лозенец, където 
има новосъздадени  лозя с 
традиционни и с модерни 
сортове грозде , съобщават  
, че за сега запазват устой-
чивостта на  Шардоне, 
Мускат и Мискет, повече 
са грижите за Мерлото и 
другите червени сортове. 
Защото  маната работи ко-
варно и постоянно. Пълзи 
и заема все по-големи те-
ритории. Според  опитните 
стопани проблемите идват 
от аномалии в темпера-
турите. Горещините през 
деня се сменят от твърде 
ниски нощни температу-
ри. А на маната й трябват 

освен влага и температура 
около 20 градуса, за да се 
разшета. В района тази 
граница  се превишава  
два пъти в денонощието. 
Кой да е виновен  тогава 
за грижите на лозарите 
от района? Няма да  са 
нито извънземните, нито 
пък контраразузнаването, 
както се шегува един от 
местните зевзеци. Майката 
природа е тази, която опре-
деля  годината  като много 
лоша. И това е! 

Още от м.май честите  
и обилни валежи наисти-
на  не дадоха възможност 
нито едно от пръсканията 
с най-различни препарати 
да изиграят ролята си и  в 
първите дни на юли листата 
на асмите започнаха да ка-
пят като че ли навън е есен. 
Зелените гроздаци прогре-
сивно потъмняват и падат, 
създавайки обяснимо на-
прежение сред стопаните. 
Не устояват на природните 

Òðåâîãà çà ãðîçäîâàòà 
ðåêîëòà

Ïðîäàâàò êóëòîâà 
ñãðàäà â Ñòðàëäæà
Îáÿâàòà å ïóáëèêóâàíà â ñàéò çà îíëàéí 
ïðîäàæáè. Ñàìî çà ñåäìèöà òÿ å 
ðàçãëåäàíà  áëèçî 2 000  ïúòè 

И сградите са като хората. Те се раждат, живеят и 
искат много грижи, за да устоят на времето по-дълго. 
Пред очите на стралджанци бившият Селско-стопански 
техникум  вече няколко години умира. Бавно и мъчител-
но. И всеки път преминавайки край  тъжно оглозганите 
руини на постройката, тези , които помнят щастливите 
и успешни години на активен живот в училището , 
пропускат по една въздишка. Защото ССТ даде обра-
зование и професия на над 20 випуска от по около 30 
ученика, което ще рече, че неговите възпитаници са 
над 600. Техникумът беше място не само за обучение 
и възпитание на младите хора по така необходимите 
специалности като полевъдство, лозарство и винарство, 
животновъдство, но и създаваше отношение към земе-
делието, предизвикваше не малка част да продължават 
да учат за агрономи и ветеринарни лекари.

   След закриване на училището през  80-те години 
на миналия век, дойде и продажбата на имота. По една 
или друга причина  плановете  на собствениците не се 
реализираха , а междувременно сградата постепенно  
са саморазрушава и дори се превръща в опасна.  Не-
щастната постройка  си стои на пазара за продажба, но 
вече години наред никой не се интересува от това. Ако 
някой прояви интерес към тези 600 кв. м. площ плюс 
още 6000 кв.м. дворно място почти в центъра на града, 
ще трябва да се бръкне за минимум 68 000 лв.   

изпитания и  уж по-суро-
вите черни сортове, които 
според някой  не се нужда-
ят от обилно пръскане. В 
района на лозята днес очи-
те трудно може да попаднат 
на лозе, което изглежда 
прекрасно.  Всичко това са 
индикации, че бузум няма 
да има, поне така както си 
го знаят стралджанци,  а  
бъчвите, за ужас на люби-

телите на мискета ,  може 
да останат сухи. 

Свършеното до момента 
от най-упоритите доказва 
със сигурност едно – ако 
все пак гроздето се задър-
жи  и стигне до узряване, 
то цената му ще е твърде 
висока. /За разлика от ми-
налата година с обилна 
реколта и обидно ниски 
цени./ Трудно ще се на-

мират количества, които 
да задоволят желанието за 
подготовка на домашното 
вино и ракия. От сега се 
правят сметки как ще се 
пласират количествата от 
мускатова и мискет, запазе-
ни от предходната реколта. 
А има тарикати, които вече 
вдигнаха цените на литър 
от домашните елексири. 

Надя ЖЕЧЕВА

Þëñêî çàñåäàíèå â 
Ñòðàëäæà
С отчет на пред-

седателя на ОбС 
- Стралджа Ата-
наска Кабакова за 
дейността на ОбС, 
неговите комисии 
и изпълнение ре-
шенията за пери-
ода януари-юни ще 
започне юлското 
заседание, което е планирано за 17 юли от 10,30 ч. На внима-
нието на съветниците ще бъде и отчет  за  административното 
обслужване в общината. Кметът Митко Андонов е вносител на 
докладна записка относно разрешение за функциониране на па-
ралелките от І-VІІІ клас в ОУ - Зимница под минимален брой на 
учениците в паралелките за учебната 2014-2015г. както и разре-
шение за функциониране на паралелките от ІХ-ХІІ клас на СОУ 
"П. Яворов" под минималния брой на учениците. В дневния ред 
присъства и допълнение на решение за изготвяне на задание за Общ 
устройствен план и Опорен план към него. Очаква се одобрение 
за кандидатстване на общината по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 "Възстановяване 
на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от 
ПРСР 2007-2013 г., кандидатстване за безвъзмездна финансова 
помощ за финансиране на проекти по ПИП "Растеж и устойчиво 
развитие на регионите" към МФ, както и кандидатстване по мярка 
223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от ПРСР с 
проектно предложение "Първоначално залесяване на неземеделски 
земи в община Стралджа".

Äúðâà çà îãðåâ òðúãâàò 
êúì êìåòñòâàòà
За поредна 

година Общи-
на Стралджа 
ор г ани зир а 
с н а бд я ван е 
на кметства, 
ч и т а л и щ а , 
училища  и 
детски гради-
ни с дърва за 
огрев, добити 
от Общинския 
горски фонд 
– район Ка-
менец и Войника. По предварителни заявки дадени от 
кметовете на населените места  общо за кметствата ще 
бъдат разпределени над 150 кубика дърва. По 10 кубика ще 
получат по-големите кметства в Каменец, Лозенец, Войника, 
Зимница. Предвидени са известни количества дърва и за 
Социалното предприятие за озеленяване в Стралджа и за 
парното отопление в общината. Общо 45 кубика  ще осигурят 
топлото в училищата на  Зимница и Войника. Без проблеми 
пред зимата ще бъдат детските градини в Зимница, Лозенец, 
Първенец и Войника за които са осигурени  53 кубика дърва.  
В заявката се посочва още  желанието на читалищата във 
Войнишкия район , които очакват разпределението на над 
30 кубика дърва.  Общината обяви намерението си, по цена 
определена с решение на ОбС – 40 лв/куб., дърва за огрев 
от общинския горски фонд да получат и желаещи гражда-
ни . Най-удобна е офертата за живеещите във Войнишкия 
район, където цената за транспорта не оскъпява прекале-
но   сделката.  До момента  200 куб.м. дърва са заявени за 
населението на с.Войника, 150 кубика очакват в Саранско, 
по 100 кубика са записани за жителите на селата Поляна и 
Леярово. В Тамарино  стопани очакват 260 кубика.  Общо за 
разпределение, както в обществения така и в личния сектор,  
дървата са 1098 куб.м. 

Èçãðàæäàò 
êîîïåðàòèâíèÿ ïàçàð
Продължава изпълнението на обектите по програма "Растеж 

и устойчиво развитие на регионите" в размер на 944 224 лв. На 
единия от обектите- "Общински пазар Стралджа" изляха основите. 
Извършиха се геодезически измервания и повтория - улиците за 
ремонт в Стралджа и с. Зимница. Инвеститорският контрол и техн. 
ръководител осъществяват оглед на място по улиците предвидени 
по проекта в селата Каменец, Иречеково и Недялско за започване 
на строителните работи.

Äîãîâîðúò çà âîäîïðîâîäíà ìðåæà 
âúâ  Âîäåíè÷àíå ÷àêà îäîáðåíèå 
Кметът на общи-

ната Митко Андо-
нов прие управителя 
на фирма "Торкрет" 
Валери Стоянов за 
подписване на дого-
вор за изпълнение на 
обект, финансиран от 
ПРСР "Реконструк-
ция на водопроводна 
мрежа с. Воденичане 
и рехабилитация на 
общински пътища Стралджа-Атолово и Воденичане - Джинот в 
община Стралджа, област Ямбол" на обща стойност 6 008 140 
лв., който стартира веднага след одобрение от ДФ "Земеделие".
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Îáùèíñêè ïëàí çà ðàçâèòèå  – ïðåä 
îäîáðåíèå îò ìåñòíèÿ ïàðëàìåíò 

Съветници, кметове и км. 
наместници, специалисти от 
общинска администрация, ръ-
ководители на учебни, културни 
и социални заведения  от об-
щина Стралджа взеха участие 
в общественото обсъждане на 
проекта за Общински план за 

развитие/ОПР/   2014-2020г., 
Общинска програма за упра-
вление на отпадъците и Пра-
вила за мониторинг, контрол и 
вътрешна оценка на политиките 
по управление на отпадъците. 

С благодарност към екипа и 
работните групи кметът Митко 

Андонов подчерта важността на 
тези стратегически документи, 
които ще определят и бъдещата 
работа на общината.    Презен-
тирайки дългосрочния план 
арх.Белин Моллов подчерта 
, че ОПР е документ, разра-
ботен с активното участие на 
целевата група. Той сподели 
удовлетворението си от добрата 
екипна работа, активността на 
работните групи и всеобщото 
желание общината да постигне 
създаването на интегрирани, 
полезни документи. Презента-
цията беше максимално изчер-
пателна, като започна от общата 
характеристика на общината с 
потенциали, проблеми и необ-
ходими мерки за изпълнение, 
преглед състоянието на ико-
номиката, социалната сфера, 
инфраструктурата и екологията.

В ОПР на преден план са 
изведени проблемите с продъл-

жаващата тенденция за намаля-
ващо и застаряващо население, 
неизползване на историята, 
нисък принос на общинската 
икономика към областната, 
нисък дял на поливните площи 
и високо ниво на безработицата. 
Съществено място е отделено 
на обобщения анализ от предва-
рителните проучвания със сил-
ните и слаби страни, факторите, 
които биха оказали въздействие 
върху развитието на общината. 
Присъстващите оцениха пред-
ложения подход за разработка 
на стратегията с добре поднесе-
ната визия и отговор на такива 
важни въпроси като „Кои са 
специфичните преимущества 
на община Стралджа?”, което 
на практика се оказва  фило-
софията на Общинския план 
за развитие.  За пореден път 
присъстващите се съгласиха, че 
плодородната земя е безценен 

ресурс на общината и заявиха 
готовност за обсъждане дали 
не е време традиционните 
култури да се обогатят с нови. 
На второ място по важност  за 
осигуряване на така необхо-
димия икономически растеж в 
общината се поставя потенци-
алната възможност на района за 
преработка на селско-стопанска 
продукция и на трето естестве-
ния транспортно-логистичен 
център Стралджа.

В крайна сметка много до-
бро впечатление направи пред-
ложението за разработка на 
проекти в различни области 
на обща стойност 139 млн. лв. 
, което окончателно предизвика 
даването на висока оценка на 
документа.

Бе представена и Програма-
та за управление на отпадъците  
с план за действие, Програма 
за капиталови инвестиции и 

прогнозни разходи.
Ценни предложения и по-

правки към проектите направи 
Атанаска Кабакова, председател 
на ОбС, които ще бъдат взети 
под внимание при приемането  
на плана от съвета. „Това са 
единни отворени за обновление 
документи”, подчерта и кметът 
на общината Митко Андонов. 
Той изрази своята увереност, че  
новият ОПР 2014-2020 г.  е по-
стижим стига общината да има 
възможност да кандидатства 
с проектите, които планира, а 
ОбПУО/ Общински правилник 
за управление на отпадъците/ е 
необходим и навременен доку-
мент, още повече че е обезпечен 
и със Правила за мониторинг, 
контрол и последваща оценка. 

На предстоящото си заседа-
ние през м.юли ОбС ще обсъди 
и приеме разработените по 
проекта документи.

Íîâè êîëè çà 
ïîëèöèÿòà â Ñòðàëäæà 

Ключовете за четири нови автомобила бяха връчени 
на церемонията в ОД МВР Ямбол по отбелязването 
135-годишнината от създаването на вътрешното ми-
нистерство. Два автомобила получи РУ „Полиция” в 
Ямбол, една кола получи Охранителна полиция и една 
кола за полицията в Стралджа. На церемонията бяха 
връчени колективни и индивидуални отличия на заслу-
жили служители на ямболската полиция. С “Почетно 
отличие на МВР за доблест и заслуга – ІІІ степен” беше 
отличен й директорът на Областната дирекция на МВР 
в Ямбол комисар Генчо Иванов. Той ще получи отли-
чието си утре на церемония в София. На церемонията 
присъстваха областният управител на Ямбол Николай 
Пенев, Димитрина Георгиева, временно изпълняваща 
длъжността Окръжен прокурор на Ямбол, кметовете на 
общините Ямбол и Стралджа- Георги Славов и Митко 
Андонов, секретарят на община Тунджа Андон Кръстев, 
прочетени бяха и поздравителни адреси от различни 
институции. Благодарствен молебен за здраве и успех 
на служителите отслужи архиерейският наместник на 
Ямбол Панайот Чакъров в съслужие с отци от храм „Св. 
Николай Чудотворец”.

След участие в обучение  
двама представители на об-
щина Стралджа – Мариана 
Пенева от ЦОП и Йорданка 
Апостолова, секретар на МК-
БППМН, вече знаят отговора 
на този въпрос.  За двата дни 
през които трябваше да из-
слушат интересни и полезни 
лекции в съчетание с практи-
чески занятия  те придобиха 
познания за медиацията  като 
успешен посреднически ин-
струмент в социалната работа 
и се завърнаха с Удостовере-
ния за завършено обучение 
по „медиация в социалната 
работа”. Споделяйки придо-
битите знания специалистите 
от община Стралджа дадоха 
висока оценка на  темите от 
обучението  свързани с по-
средничеството в социалната 
работа, характеристика  на кон-
фликтите  в тази сфера. Като 
особено полезна те определят  
темата „ Социалната медиация 
в практиката” при обсъждането 
на която  са засегнати работата 

с малцинствата, приложение 
на социалната услуга „меди-
ирани срещи при насилие в 
семейството” в съчетание с 
дискусия за възможностите по 
приложение на социално по-
средничество и улесняване на 
работа „на терен”. Завръщайки 
се по работните си места  г-жа 
Пенева и г-жа Апостолова са     
готови да прилагат наученото. 
„В центъра за обществена 
подкрепа, услугите   в основата 
на които е социалното посред-
ничество, са медиирани срещи 
дете-родител, медиирани сре-
щи при случаи на насилие в 
семейството, семейно-групови 
конференции, психо-социално 
придружаване на дете, прежи-
вяло насилие, участие на деца 
в правни процедури”, споделя 
Мариана Пенева. 

През последните години  
община Стралджа е една от 
тези в които  се развиват 
различни социални услуги с  
цел по-успешно включване на 
уязвими групи хора в пълно-

Êàê äà ïðèëàãàìå ìåäèàöèÿòà 
â ñîöèàëíàòà ðàáîòà?ðàáîòà?

ценния живот на обществото.  
Една от трудните групи остават 
маргинализираните общности, 
които живеят в крайна бедност, 
обезкуражени да търсят рабо-
та, а децата им са лишени от 
елементарни здравни грижи и 
образование.  Тъкмо тук като 
най-успешна се оказва практи-
ката на медиаторството – добър 
подход за социално включване. 
Определяйки своето място в 
КБППМН Йорданка Апостоло-
ва  посочва значението на Цен-
тровете за превенция на прес-

тъпността , където работата е 
насочена към подобряване на 
обществения ред, недопускане, 
предотвратяване, пресичане и 
разкриване на правонаруше-
нията и осигуряване безопас-
ността на гражданите. В тази 
посока община Стралджа има 
своите постигнати успехи .  
След всяко подобно обучение 
процесът за постигане  на по-
ставените цели непрекъснато  
се обогатява  и разнообразява, 
което е добрия ефект от обмя-
ната на полезен опит.

Îáó÷àâàò îáùèíñêè ñëóæèòåëè 
„Надграждащо обучение – Община Стралджа „ е петият поред проект по ОП ”Административен 

капацитет”, по който ще работи  община Стралджа. Проектът е по приоритетна ос „Управление на 
човешките ресурси”, подприоритет „ Компетентна и ефективна държавна администрация” с  обща 
стойност  135 205 лв. Той  ще се изпълнява в рамките на 12 месеца.  Общата цел е придобиване 
на нови компетенции и осигуряване качествено и адекватно обслужване на гражданите чрез над-
граждащи обучения. Заедно с това екипът ще насочи усилията си и към повишаване мотивацията 
и надграждането на придобити ключови компетентности от общинските служители за качествено 
и ефективно изпълнение на задълженията, повишаване професионалните знания и умения на об-
щинските служители  в община Стралджа.

В рамките на проекта  ще бъдат обучени над 300 служители на общинска администрация.
Очаква се поканата за сключване на договора по изпълнение на проекта.

20 ветеринарни лекари от Ямболска 
област се включиха в националния 
протест в средата на седмицата пред 
сградата на Министерския съвет, заяви 
д-р Георги Георгиев от Областната ко-
легия на Българския ветеринарен съюз. 
Недоволството на ветеринарните лекари 
е заради категоричното им  несъгласие 
с драстичното намаление на цените на 
дейностите, които изпълняват. Одобре-
ната преди дни  тарифа, по която ще се 
плаща на ветеринарите за изпълнение на 
Държавната профилактична програма за 
животните, е петкратно занижена в срав-
нение с миналата година, и то без никаква 
икономическа обосновка”, посочи д-р 
Георгиев. Той беше категоричен, че това 
ще бъде пагубно за сектора. „Ямболско е 
животновъден регион. Ние не работим, 
животните не се изследват, а виждате има 
син език, туберкулоза...Предложението 

ßìáîëñêè âåòåðèíàðè íà ïðîòåñò çà ïàðè
на министерството е жива подигравка 
с нас”, категоричен беше д-р Георгиев. 
Според него по този начин се цели 
частните ветеринари да бъдат изкарани от 
системата и дейностите да се изпълняват 
от служителите на областните дирекции 
по безопасност по храните. 



5 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Êíèãà çà ñåëî Ëþëèí
Ñ ãîëÿìà ñèíîâíà îáè÷

И с. Люлин в община Страл-
джа има своята  история. Тя стана 
факт благодарение на  родолю-
беца Тоньо Илиев Пенев, който 
подготвя историческите страници 
за родното село още през… 60-те 
години на миналия век. „Позна-
нието и голямата синовна обич 
към родния край, желанието да 
съхраня богатото наследство от 
героичното му минало и стреме-
жът да допринеса според силите 
си за патриотичното възпитание 
на родната младеж бяха основ-
ните стимули, които ме доведоха 
до написването на „Историята на 
село Люлин”, споделя авторът. 
Но това не е всичко. Защото в 

следващите над 300 страници 
Тоньо Пенев поднася  една бо-
гата, разнообразна и полезна 
информация за местонахожде-
нието, релеф, климат, почви и 
води, растителност и животински 
свят на малкото село. Интересно 
разказва за възникване името на 
Люлин, характера на селището, 
брой население, поминък, обичаи, 
вкл. и народни песни. Любопит-
ни са описанията на различните 
местности и легендите свързани 
с тях. Разтваряйки страниците 
на краеведческото издание чита-
телят ще попадне на интересни 
абзаци. Ще научи , че „с. Люлин 
е било стар рударски център.” 

Освен намерената оловна жила 
историята твърди, че край се-
лото в римско време е имало… 
златна мина. Подробности има за 
образованието в района, за чита-
лищната дейност, за участието на 
населението в освободителните  
войни, дадените жертви. Факт е 
, че Люлин дава на България 11 
лекари, още толкова инженери, 
4-ма агрономи, 3-ма юристи и 
т.н. В книгата има описание  на 
родовете-първи заселници в Лю-
лин. Полезно допълнение  са и 
кратките исторически сведения 
за съседните на Люлин  12 села. 
Безспорно  книгата „Село Лю-
лин” е едно безценно помагало 

за всеки, който държи да познава 
добре своя роден край, да научи 
подробности за възникването и 
историята  на Люлин, за прино-
са на хората живели в различни 
периоди.

Издаването на книгата днес 
стана възможно благодарение 
усилията и настойчивостта на 
кметския наместник  Диньо Капи-
танов и дарителя Иван Чолаков, 
родом от с. Люлин, виден местен 
бизнесмен, подкрепящ всички 
добри инициативи на кметството.

В желанието  повече хора да 
научат подробности около исто-
рията на с. Люлин км. наместник 
Диньо Капитанов подари на 

всички съветници, кметове и км. наместници от 
общината по един екземпляр, книгата стигна и до 
библиотеките, до всички ценители на подобен род 
литература в общината.

Надя ЖЕЧЕВА

Ðàçêàçè íà ïúòóâàùèÿ ÷îâåê

Çà ìàéñòîðñòâîòî Çà ìàéñòîðñòâîòî 
íà Êîëüî Ôè÷åòîíà Êîëüî Ôè÷åòî

В днешното ни време 
никой на никого не иска 
да направи поклон. Всеки 
се има за над останалите, 
всеки се пъчи , всеки се 
доказва, че е най-, най-. 
И защо? Не си даваме 
сметка, че да, наистина 
сме си „най” и точно там 
е интересното. Само че, 
трябва да се уважаваме, 
без да се унижаваме и без 
да се подиграваме.
Някак тъжно обзета  

тъкмо с тези мисли прис-
тъпих на един от уникал-
ните мостове на Кольо 
Фичето в Дряново. Търсих 
пътеката към  него упори-
то, исках да се докосна до 
сътвореното от един гений. 
И ето, той е пред мен. Стои 
си над Дряновска река като 
свидетелство за таланта 
на своя майстор и за… 
скромността му. Стъпвам 
по едрия калдъръм, за да 
стигна до най-високото, до 
гърбицата, от където най-
добре се вижда палуването 
на реката долу. До мен 
рибари хвърлят въдиците, 
охотливо ми обясняват, че 
реката  никога не успява 
да надвие моста. Само в 
началото на 90-те стигнала 
току до первазите, но не го 
повредила. Дължината на 
моста е точно 38,50 м. На 
малка площадка до него 
по идея на Матей Прео-
браженски  е съградена 
чешма. Водата си тече все 
така  както от преди 150 

г. И всеки , който спре да 
утоли жаждата си благо-
славя майстора.
Строил Кольо Фичето 

,  с ръцете и със сърцето 
си. Сега разбирам защо  
наричат всеки от негови-
те  мостове „ радост за 
окото, топлина за душата, 
гордост за сърцето”.Пра-
вилно е този самоук, но 
изключително талантлив 
български  майстор, да се 
определя до днес като ар-
хитект, инженер, ваятел… 
Историята твърди, че ус-
пял за един човешки живот 
да сътвори 4 големи моста, 
над 12 черкови, незнайно 
колко манастири,  ханове, 
къщи, часовникови кули… 
Всички като поезия, като 
музика в строителството. 
С хармонията и велико-
лепието си  делата му  
предизвикват удивление и 
възхищение. Не го казвам 
аз, а тези, които могат 
да оценят какво означава 
да подчиниш на мисъл-
та, волята и таланта си 
камъка, дървото, водата, 
да впрегнеш богатото си 
въображение, да вложиш 
идеите си, да докажеш 
смелостта на  проектите 
си. Не се удава всеки-
му! Затуй  не напразно 
той, първомайстора,  сам 
твърди, че най-добрия му 
учител е самия живот. А 
моженето ни, то е от Бога!
Разходката ми по мос-

тът над Дряновска река 

е кратка. Но достатъчна, 
за да науча колкото може 
повече за скромния  и 
талантлив строител. Дето 
мостове градил да събират 
човек с човека, манастири 
издигал с Бога да го съби-
рат и кули часовникови – 
уж времето да хващат, но 
тъй и никой не го е сторил. 
Доста истини понаучил 
Кольо Фичето додето ръ-
цете му камък и пясък 
прехвърляли, додето очите 
му все най-красивото гоне-
ли да видят, а ръцете му – 
да го да тъкмят. И какво? 
Значи вярно е , който иска 
да научи нещо – научава 
го! Няма пречки за него!  А 
туй що ти е днес в акъла, 
утре все пак наистина иде 
в ръцете ти!
Учи ни и днес Кольо 

Фичето! Стига да чуваме 
и виждаме уроците му. 
Не зная дали точно той 
е произнесъл крилатото 
изречение „Можете да 
сте господари на всичко 
или …роби на всички”, но 
много мъдрост има  в него.  
Единствен остава него-
вия покрит мост в Ловеч, 
единствен е по красота 
и величие  и мостът над 
Бяла. „И тоя скромен чо-
век, с потури и абичка, не 
знае, че с Беленския мост 
е построил най-голямата 
хидравлическа постройка 
на Балканския полуостров, 
изключая Цариград!”, въз-
величава го пътешествени-

ка Феликс Каниц. 
А ние? Какво ние пра-

вим, за да помним Кольо 
Фичето и да предаваме 
напред във времето онова, 

що е сътворил за нас? До-
бри наследници ли сме на 
богатството от миналото?  
И кога най-сетне ще се на-
учим „Браво!” да казваме 

на този, който все пак е 
по-добър от най-добрите. 
Но то  за това се иска  и 
сърце , и мъдрост, нали?

 Надя Жечева

В Страл-
джа  няма 
ч о в е к , 
който  да 
не познава 
К р ъ с т ь о 
П е н ч е в , 
тъпанджи-
ята на орк. 
” С т р а л -
джа”. Няма 
човек, кой-
то да   го 
разминава 
без да види 
усмивката  
му. Защо-
то Кътито, 
ка кто  го 
знаят всич-
ки,   не пести настроението 
си. Както прави това вече 
десетилетия и на сцената, 
с тъпана в ръцете. Той е 
човекът, който слага нача-
лото на всяко изпълнение 
на оркестър „Стралджа”, 
той е този, който с един 
удар предизвиква внима-
нието на танцьорите, кара 
ги да влязат в крак и при 
най-сложното хоро. 

Тъпанът е този, който  
определя космическия ри-
тъм на всяка мелодия, тъ-
панът събужда оня трепет   
и желание за приобщаване  
към танцуващите, тъпанът  
може на финала на „Трите 
пъти”, „Дайчово” , „Еле-
нино”… да накара мъже и 
жени да полудеят в танца. 
Кръстьо Пенчев е доказал, 
че е майстор- музикант. 
Има си свой стил. Ако  
палките удрят спокойно 

и равномерно , могат в 
един момент да ускорят до 
толкова, че  краката трудно 
да следват темпото. А щом 
Кътито подгъне крак, щом 
залепи усмивката и  вди-
гне главата горе, започва 
вълшебството. Гледай и 
се радвай какво става на 
хорото! 

Кръстьо Пенчев знае 
безброй стралджански 
народни мелодии, вклю-
чително и характерното 
само за Стралджа кукерско 
хоро „Талимата”. Умение-
то  постига на репетициите 
с ансамбъл „Въжички” при 
Тончо Тончев, който дава 
основните уроци и настав-
ления. А те не се забравят 
никога!  Безброй са учас-
тията на Кътито с  оркес-
тър „Стралджа” по събори, 
фестивали, празници у нас 
и в чужбина както и при-
съствието му на общински 

и  семей-
н и  т ъ р -
ж е с т в а .  
Затова  в 
д е н я  н а 
60-та го-
дишнина 
п о л у ч и 
с ъ р д е ч -
ните поз-
дравления 
на  чита -
лищното 
ръковод-
ство.  „Уд-
р я й  в с е 
така сме-
ло и бодро 
тъпана!”, 
п о ж е л а 

Мария Толева, председател 
на ЧН, от името на всички 
читалищни дейци.  Музи-
кантът беше особено щаст-
лив и от поздравлението на 
кмета на общината Митко 
Андонов:„Продължавай да 
ни радваш на сцената. За 
да пребъде стралджанско-
то народно творчество, за 
да носи нашенската музика 
радост и настроение на 
малки и големи”.

Кръстьо отбеляза своя 
празник с най-близките. 
Получи още безброй по-
желания и подаръци. Въл-
нението и радостта само 
доказаха, че животът му 
неизменно и безвъзвратно 
е свързан с градът, който 
обича, с хората, които ува-
жава и иска да им доставя  
удоволствие със своята 
музика.
Честит празник, Къте!

Êðúñòüî Ïåí÷åâ íàâúðøè ñâîèòå 60
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Íà Äàðæåâèöà

Áîëêà ïàðè â òúíêèòå êëåïà÷è…
Пред паметника на  за-

гиналите   геройски преди 
70 години Георги Калчев, 
Костадин Дойчев, Христо 
Брънков  се събраха вете-
раните. Под палещите 
лъчи на лятното слънце 
поклон пред антифаши-
стите направиха кмета на 
общината Митко Андонов, 
зам.областният управител 
Иван Иванов, Атанаска Ка-
бакова, председател на ОбС 
Стралджа, Иван Георгиев, 
зам.кмет, Мария Толева, 
зам.кмет и председател на 
ОбС на БСП, представи-
тели на БАС от Карнобат, 
Ямбол, Стралджа, Недял-
ско, Първенец, Поляна…

„Те вярваха, толкова много 
вярваха, че „животът ще дойде 
по-хубав от песен, по-хубав 
от пролетен ден”.Доказаха го 
с чистотата на идеите, , със 
силата и мъжеството в борбата, 
с героизма и родолюбието, с го-
товността за смъртта юнашка.”, 
каза в словото си г-н Андонов, 
за да припомни събитията от 
оня тревожен, тъжен 30 юни, 
когато в тишината на Даржевица  
отекват смъртоносни изстрели. 
„И днес ние сме тук, за да пока-
жем, че сме научили своя урок, 
че помним и пазим паметта 
им, че се стараем да живеем 
така, щото да сме достойни за 
миналото, което наследихме 
от героите. И няма значение, 
че годината е 2014. В този наш 

свят „заровете падат желязно”, 
както твърди Шилер. За да вър-
вим напред са ни нужни сили за 
борба при отвоюване на всяка 
крачка. Смисълът на дните ни е 
да създаваме, да преодоляваме, 
да съзерцаваме, да вярваме, 
да обичаме…И всички заедно 
да напишем новата история от 
която да се учат, тези след нас.”, 
добави г-н Андонов в обкръже-
нието на над 100 мъже и жени 
застинали  в мълчание  и поклон. 
Като клетва прозвуча финалът на 
възпоменателното слово: „Питам 
се колко пъти произнесох думите 
„подвиг”, „свобода”, „храброст”, 
„мъдрост”? Достигнаха ли те 
до всеки от вас? Какви мисли 
предизвикаха? Мълчанието ни в 
тишината на Даржевица говори 

повече от всякакъв диалог. Благо-
даря ви за тази съпричастност!” 
…Пропуснаха тежка въздишка 
ветераните, сподавиха скъпа 
болка, свалиха шапките.

Мария Толева даде думата на 
Янка Джендова, председател на 
ОС на БАС Ямбол, която изреди 
десетки имена на загинали от 
Ямболския край  в името на 
свободата и справедливостта и 
рецитира прочувствено стихове с 
посвещение на България. Песни 
за Балкана прозвучаха в изпъл-
нение на пенсионерски клуб 
Карнобат. Силни  стихове в из-
пълнение на Кольо Пехливанов 
и Пенка Иванова разчувстваха 
множеството. И  на  паметника 
полегнаха безброй ярки цветя. 

Надя ЖЕЧЕВА

Äàìñêî ñäðóæåíèå 
âúâ Âîéíèêà 
Всеки вторник в малката зала към читалището на 

Войника  е шумно, весело и интересно. Събират се 
членовете на новосформираното от два месеца женското 
сдружение, които пият своя седмичен чай или кафе с 
мляко. В утвърдения ред в ролята на домакиня по гра-
фик влизат една по една стопанките. За да почерпят с 
домашен сладкиш по избор. Може кексче, курабийки, 
може баница или погача… Кой каквото иска, както може 
подготвя  и поднася с много любов. Което превръща 
всяка среща в незабравима. В допълнение са песните, 
закачките, обсъждането на поредните новини, плановете 
за изява на групата. 

Сред 15 дами  на достолепна възраст е и вечно усмих-
натата Сиен Тунси, която помага и за обзавеждането на 
клуба, и за създаването на един утвърден ред, който да 
носи удоволствие и радост на всички, които посещават 
клуба. Междувременно Мима Добрева, домакин на 
поредната среща, е сервирала чаят и кафето с домаш-
ния десерт, а разговорът се върти около тазгодишната 
реколта, билките, които може да се наберат край село и 
болежките, които лекуват.  Делово продължават с обсъж-
дане на предстоящото участие във фолклорен празник 
в Лозен, където ще представят обичая „Засевки” заедно 
с песните „Надхвърляли се”, „Иван на Рада думаше” и 
„Зажени се млад Стоян”.

Слънцето вече се е извъртяло на една копраля. Като 
примерни домакини жените вече се подготвят да си 
тръгват. Не пропускат обаче да обменят поредната ку-
линарна рецепта  с обещание непременно да пробват. 
И следващия път да почерпят.

Ансамбъл „Тунджа” навър-
ши своите 60 г. И отбеляза 
този празник с красив концерт 
– спектакъл „Тунджански на-
певи”, който достави истинско 
удоволствие на множеството 
зрители изпълнили салона на 
читалище „Съгласие” в Ямбол. 
Между специалните гости беше 
и кмета на общината Митко Ан-
донов, който в поздравителния 
си адрес по повод годишнината 
заедно с поздравленията  при-
помни, „че в танцовите програ-
ми  на ансамбъла присъстват 
невероятните постановки на 
нашия изявен хореограф, един 

Ñòðàëäæàíñêà ãîðäîñò â 60-
òå íà àíñàìáúë „Òóíäæà”

Òàíöèòå íà Òîí÷åâ - ÿðêî öâåòå â åäèí áîãàò òâîð÷åñêè ïåðèîä

от създателите  и дългогодишен 
ръководител на ансамбъла Тон-
чо Тончев, които допринасят за 
славата му у нас и в чужбина 
до днес”. Като доказателство в 
юбилейния концерт публиката 
щедро ръкопляска  на Коледари, 
хореография на Тончо Тончев, 
музика Георги Нойков. Красиви 
в носиите, прекрасни в изпъл-
нението бяха певци, инстру-
менталисти и танцьори и при 
представяне на   Кабиленски 
пролетни игри , Бабин ден, Ива-

н о в с т в о 
, х о р е о -
графия на 
Петър Ди-
м и т р о в , 
Тр а к и й -
ски напе-
ви, музи-
ка Георги 
Ив а н о в , 
Я м б о л -
ско  хоро 
и Еленка 

булка хубава, музика Стоян 
Гагов…Това бе само една ми-
нимална част от всичко онова 
показвано пред множеството 
зрители на различни сцени у 
нас и в чужбина от емблема-
тичния ансамбъл. С честване на 
60-та годишнина  формацията 
за пореден път подари много 
настроение  на любителите на 
фолклора, зареди с оптимизъм 
и самочувствие всеки в залата, 
предизвика заслужена, българ-
ска гордост. От четири година  

ансамбъл „Тунджа” има и дру-
го  стралджанско попълнение. 
Младият и талантлив кавал-
джия, възпитаник на Музикал-
на академия  Пловдив, Иван 
Петров от Зимница, не само че 
е любимец на публиката, но и 
с висока оценка от специали-
стите, което му гарантира едно 
сериозно бъдеще. И още слава 
за  фолклорното богатство на 
Стралджа и Ямбол.

   Кошница с цветя  от име-
то на кмета Митко Андонов  
получиха „виновниците” за 
тържеството в Ямбол. За дирек-
тора  Петър Димитров и всички 
от ансамбъл „Тунджа” беше 
и  картичката с текст: „Ние, 
стралджанци, сме орисани да 
имаме съдба, свързана винаги 
с песните, музиката, танци-
те… Щастливи сме с вашето 
изкуство! Силни сме с вашата 
любов към фолклора! Обичаме 
ви! Нека ансамбъл „Тунджа” 
пребъде!” 

Станислав Марашки
Един човек на няколко пъти 

го обирали, но полицията все не 
залавяла крадците. Накрая му 
писнало и решил да ги хване 
сам. Взел си отпуск, прибрал се 
вкъщи, оставил нарочно вратата 
леко открехната, сложил над 
вратата табелка с надпис „АЗ 
СЪМ В АМЕРИКА”  и се изтег-
нал на дивана в хола в очакване 
на крадците. „Като прочетат, че 
съм в Америка, крадците ще 
си помислят, че ме няма и ще 
влязат тук, за да ме оберат уж 
в мое отсъствие – помислил си 
човекът. – И тогава ще ги спи-
пам на местопрестъплението”.
После човекът проверил още 
веднъж  дали е зареден газовия 
пистолет, с който възнамерявал 
да неутрализира временно апа-
шите, докато дойде полицията , 
метнал върху себе си едно одеа-
ло, за да не го видят бандитите, 
когато дойдат, като си оставил 
пролука, за да наблюдава с едно 
око  жилището си.

И те не закъснели. Имало-

нямало два дни, когато човекът 
чул сподавен говор зад вратата.

- Стигнахме! – прозвучал 
дрезгав мъжки глас. 

- Да влизаме! – нетърпеливо  
подканил друг.

- Я! – възкликнал трети. – 
Тук пише нещо.

- Какво? – изломотил оня с 
дрезгавия глас.

- Тук е написано , че онзи 
будала е в Америка.

За миг зад вратата се възца-
рило мълчание.

- А, не! – отсякъл безапела-
ционно оня с дрезгавия глас, 
явно главатарят. – В такъв 
случай не може. Щом сам се 
издава, че не е тук, а в Амери-
ка, значи е голям глупак. Така 
ли не му  идва на ума, че ние 
можем да прочетем табелката 
и да отарашим апартамента 
му  докато го няма? Ясно е, че 
такъв глупак като тоя екземпляр 
тука не може да е припечелил 
и грош. То, ваденето на пари , 
не е проста работа. Ум се иска 
за него. Да вървим! К’во да му 

Íà ãóðáåò

крадеш на такъв...
И се чуло как ония затропо-

лили надолу по стълбите.
- А на всичкото отгоре оста-

вил  и вратата отворена! – до-
летял до човека все по-утихващ 

глас. -   Явно, 
че  няма нищо, 
щом не заключва 
вратата и не го е 
страх от крадци.

К а т о  ч у л 
това ,  човекът 
отметнал гнев-
но завивката , 
скочил от дива-
на, завъртял два 
пъти  ключа  в 
ключалката и се 
хвърлил омало-
мощен на едно 
кресло.

- Каква я ми-
слих аз, а каква 
излезе! – казал 
си на глас чо-

векът. - Май ще трябва да я 
махна тая табелка. Няма защо 
и да кибича повече вкъщи , за 
да дебна   крадци. 

После излязъл, отлепил зло-

щастната табелка и като че ли за 
миг се поуспокоил, но..

Всъщност това нямало да 
доведе до нищо и човекът бързо 
го осъзнал. Потърсил съвет у 
колега.

- На табелката не бива да 
пише „АЗ СЪМ В АМЕРИКА”- 
назидателно рекъл колегата.

- А какво да пише?
- На мястото на старата 

табелка сложи друга с над-
пис: „ВЕЧЕ СЕ ЗАВЪРНАХ 
ОТ АМЕРИКА”. Тогава нито 
един крадец няма да припари 
до апартамента ти, понеже ще 
знае, че не си в Америка, а 
вкъщи и всеки момент можеш 
да го хванеш на място.

Послушал го човекът, сло-
жил нова табелка, указваща, че 
си е  дошъл от американския 
континент и тръгнал да се шляе 
по улиците. По едно време 
дори си засвирукал – толкова 
бил щастлив! Продължил да се 
шляе дни наред всеки път, щом 
свършел работния ден, правел 
го и през щастливите си съботи 

и недели.Нямало го вече онова 
мъчително висене в безполезно 
очакване на крадците така, как-
то се очаква Годо.

Един ден, когато нашият ге-
рой   за пореден път метлосвал 
по улиците , шайката обирджии 
отново дофтасали пред прага на 
жилището му.

- О, па! – блеснали от удо-
волствие очичките на един от 
тях, като  зърнал табелата. – На-
шичкият се е върнал от гурбета 
при янките.

- Наистина ли? – едва не 
изкрещял от възторг главата-
рят. – Ей на това му се вика 
келепир. Щом е бил на гурбет 
в Америка, значи е фрашкан с 
пари до козирката. Влизайте 
вътре и плячкосвайте комуто 
каквото душа сака!

Отворили апашите вратата 
с шперц, влезли в апартамента 
и оставили  само голи стени 
след себе си.

А през това време чове-
кът си свирукал безгрижно по 
улиците.
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Всеки човек има своите 
любими играчки. Във всяка въз-
раст. При голяма част от мъжете 
колите и моторите са неустои-
мият гъдел. Чуят ли боботене 
на двигател забравят всичко, 
очите им шарят всепоглъщащо 
по лъскавите ламарини, завират 
носове под вдигнатите капаци, 
разсъждават дълбокомислено 
и мечтаят, ах как мечтаят да се 
понесат с мощните возила!...

На Седмия ретро-парад в 
Бургас видях стотици запа-
лянковци по автомобили и 
мотоциклети. Но пък и аз бях 
истински очарована от това, 
което предлагат сериозните ко-
лекционери. Видяхме отблизо в 
оригинал кола, спечелила І-то в 
света автомобилно състезание, 
организирано във Франция в 
края на 19 в. Стиснах с ува-
жение и възхищение ръката на 

собственика на автомобилния 
Адам – френския Де Дион Бу-
тон от 1906г. – това истинско 
бижу, което, както сподели  ко-
лекционера-майстор от Бургас, 
реставрирал в продължение на 
години като започнал от…ори-
гиналните  капачки за колелата.  
Впечатляващ е факта, че кола-
та-ветеран е 80 % от… дърво. 
На Балканския полуостров тя е 
единствена, както между впро-

чем и в цяла Източна Европа. 
Трудно се отлепя човек и 

от такъв легендарен автомо-
бил като БМВ , който развива 
скорост над 300 км.в час.  Пип-
нахме за късмет и единствения 
у нас „Рокни Студибейкър”, 
звезда на парада. Към споме-
ни от едно по-старо време ни 
върна бляскавата „Чайка” от 
1970г., както и мощния Газ 93. 
Истинско удоволствие беше 

човек да види един невероятен 
Москвич от  време оно.   Или 
Трабант, който неистово те 
привлича да се повозиш. Като 
че ли се надпреварваха да 
събират погледи американски, 
италиански, френски, руски и 
немски  возила едно от друго 
по-бляскави, по-оригинални, 
по –впечатляващи. Порше, 
Мерцедес, Фиат, имаха своите 
представители, които събираха 

тълпи привърженици. Спортни 
коли  направиха демонстра-
ционни алайчета за кеф на 
публиката. На не по-малко 
интерес се радваха и мотоцик-
лети между които Балканчета 
и Сим Сон. 

    Красиво , забавно и прият-
но изживяване! Оказа се, обаче, 
че и за голяма част от жените 
тези лъскави боботещи  играчки 
са много желани.

Àâòîìîáèëè è ìîòîöèêëåòè Àâòîìîáèëè è ìîòîöèêëåòè 
-íåóñòîèìèÿò ìúæêè ãúäåë-íåóñòîèìèÿò ìúæêè ãúäåë

Те са точно осмина – 3 
енергични момчета и 5 
усмихнати момичета. Сту-
денти. От Белгия.  На въз-
раст от 16 до 23 г. Членове 
на скаутска организация 
в която доброволния труд 
е нещо обичайно, както и 
помощта за възрастни, бо-
лни  хора или деца-сираци. 
След акциите си в Румъния, 
Хърватска, Словения, Босна 
интересът им се насочва 
към България. По една слу-
чайност Интернет ги свърз-
ва със Сием Тунси, която от 
години живее във Войника. 
Тя им предлага гостопри-
емството си и връзка с 
кметството за осигуряване 
на обекти за скаутски труд. 
От там нататък всичко е 
много лесно. Определените 
за гостуване 5 дни в страл-
джанската община започват 
с лъчезарното „Бонжур!” , 
което много скоро заменят 
с българското „Добър ден!” 

Възрастните жители на се-
лото много скоро свикват 
и с редовното обръщение 
„Жо тем!” Още в първия 
ден на труд в  потъналия в 
храсталаци парк, войничани 
казват „Браво!” на скаутите. 
Радват се на селската гради-
на където слънчевите лъчи 
вече достигат до всяко кът-
че. Но и не спират да питат 
гостите си от Белгия защо го 
правят. Отговорът е повече 
от безинтересен: „Искаме 
да помагаме!” Сием Тунси, 
хазяйката,която предоставя 
двора си за палатките на 
скаутите,  е първата, която 
се присъединява към  бри-
гадата. И чисти наравно с 
младежите без да се щади. 
Присъединяват се и други 
по-млади жители на селото, 
читалищните работници, 
хора от кметството. Пре-
образен е двора на здрав-
ната служба, както и този  
на църквата.  Последния 

трудов ден е посветен за 
почистване района около 
читалището. Момчетата , 
които още от първия ден 
научили  що е това мотика, 
показват колко добре  я 
използват при почиства-
не на тревите, момичетата  
пазят лакираните нокти с 
ръкавици, но не се боят да 
дърпат всеки плевел, който 
не си е на мястото. Спират 
за почивка, колкото да имат 
време за младежка прегръд-
ка или влюбена целувка, за 
кратка закачка или глътка 
вода. В очакване са на по-
редната щастлива вечер в 
дома на Сием , където  ще 
се забавляват  с песните, 
които обичат.  И с трапезата 
на домакина Майк.

Скаутите са от  Faimes  
където живеят 3 000 души и 
от тях 150 са скаути. Движе-
нието е не само популярно, 
то е предпочитано от млади-
те хора.  Селин и Женифер, 
които са признати шефове в 
групата,  не дават никакви 
индикации, че са по-важни 
от  Луиза, Мари, Адриан, 
Рубен, Шарл и  Уиуи. Петте 
дни във Войника са дос-
татъчни, за да потвърдят, 
че обичат България, че са 
готови всеки ден да хапват 
баница. И че са очаровани от 
разходката с магарешка ка-
ручка! Добавят обещанието 
догодина отново да гостуват 
във Войника. И отново да се 
потрудят в полза на селото. 
Защото им харесва!

Надя ЖЕЧЕВА

С постановката „Много 
вкусно” талантливите артисти 
на театър „ПЛЮС” предиз-
викаха  сериозен интерес 
сред  публиката в малкото с. 
Воденичане. Читалищният 
салон се изпълни с деца на 
различна възраст и възрастни, 
които са съхранили детското 
в себе си.  Сред желаещите 
да видят „Много вкусно” 
бяха зам.кмета на община 
Стралджа  Мария  Толева , 
Петранка Крайчева, кмет 
на с. Воденичане, Петранка 
Добрева, кмет на с.Лозенец,  
представители на детските 
градини в общината, майки 
и татковци, баби и дядовци. 
Представлението още в нача-
лото увлече  публиката, която 
реагираше бурно и адекватно 
на всяка от ситуациите. Ръко-
плясканията идваха в точния 
момент, изблиците на смях и 
одобрение в залата показваха, 
че всички наблюдават  с вни-
мание и интерес онова, което 
се случва на сцената. Олга 
Жечева и Александър Чурчич 
вложиха всичко от себе си, за 
да очароват любимците си. 
Главните герои Мими и татко 
й успяха да дадат отговори 
на не малко въпроси. Какви 
трябва да бъдат отношенията 
между родители и деца, как 
трябва да се отнасяме към 
храненето, защо трябва да 
помагаме в домакинството, 
как трябва да се отнасяме 
към природата,  и защо се 
чувстваме по-добре когато 
се обичаме…Заедно с това 
представлението бе гарнирано 

с разнообразна  музика която 
препращаше вниманието към 
класика и джаз, към диско 
и чалга без да дава мира на 
зрителя, който трябваше да 
наблюдава, да прави своите 
изводи и да се наслаждава.

На финала никой не се из-
ненада на откровението на не-
вероятната Олга Жечева:”Бях 
на 19 г. когато за пръв път 
играх на тази сцена. Днес 
удоволствието да го направя 
пак е огромно. Благодаря 
ви, че сте тук, благодаря за 
обичта ви, обичаме ви!”, каза 
тя уверявайки всички, че през 
септември театър ПЛЮС от-
ново ще бъде  тук с готовност 
за нови представления.

 „Станахме свидетели на 
един невероятен спектакъл, 
който носи много и полезна 
информация, театър, който 
забавлява и обучава.”, под-
черта в обръщението си към 
артистите Мария  Толева ,зам. 
кмет и добави поздравленията 

от името на кмета на община-
та Митко Андонов с надеж-
дата, че това няма да бъде 
единственото представление 
на територията на общината. 
Топло приветства артистите и 
Петранка Крайчева, кмет на 
селото. Опашка от усмихна-
ти деца с цветя се изви пред 
Олга Жечева и Александър 
Чурчич. Трогнати от тази не-
подправена обич артистите не 
скриха вълнението и радостта 
си. Изразявайки любовта към 
Воденичане те предложиха 
желаещите да дадат своята 
скромна лепта в помощ за 
ремонт на читалището,което 
обичат. И когато лев по лев 
поставяха малките и по-голе-
мите в касичката,  подадена от  
едно дете, като че ли всеки 
даваше и своето доказател-
ство, че е научил урока си от 
„Много вкусно”: „Обичам да 
обичам , да бъда добър,  да 
помагам!” 

Надя ЖЕЧЕВА

„Ìíîãî âêóñíî” -  ðàçâåñåëÿâà, 
âúçïèòàâà, îáó÷àâà

Ñêàóòè îò Áåëãèÿ „íà 
òåðåí” âúâ Âîéíèêà



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

 
 

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

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

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

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

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service
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Áåëè  áðåçèÁåëè  áðåçè  ðàñòàò â   ðàñòàò â 
Ëîçåíåö è Ñòðàëäæà Ëîçåíåö è Ñòðàëäæà 

Çà 45 ãîäèøíèíàòà  îò 
îáÿâÿâàíå çà ãðàä

Ñòðàëäæà ïîäãîòâÿ 
èçíåíàäè

Поредица от разнообразни и интересни прояви с пос-
вещение на предстоящото честване 45 – годишнината 
от обявяване на Стралджа за град   обсъди на своето 
първо заседание организационният екип под ръковод-
ството  на кмета Митко Андонов. Присъстващите  Иван 
Георгиев, зам. кмет, Мария Толева, зам. кмет, Атанаска 
Христова, секретар, Кольо Пехливанов, гл. експерт 
„Култура” се обединиха около традиционни прояви за 
празника на общината и в същото време приветстваха 
нови идеи като акцента пада на общинския център.  
Вече е разпространен Статутът на Втория Национален  
литературен конкурс „Дървото на живота” на името 
на поетесата Станка Пенчева.  Спазвайки традицията 
самодейците от театралния колектив при читалище 
„Просвета-1892” Стралджа ще направят премиера. 
Изборът този път е на пиесата „Службогонци” по Иван 
Вазов, играна многократно на стралджанска сцена и 
винаги при сериозен успех.  Предвиждат се прояви  
свързани с присъствието на П. Кр. Яворов в Стралджа 
и 100-годишнината от неговата смърт.  Съгласно ут-
върдения Културен календар за 2014 по предложение 
на кметове и кметски наместници  в няколко от селата 
предстоят тържества, свързани с годишнини на читали-
ща и  църкви.  Няма да бъде пренебрегнато желанието 
на тези, които вече подготвят празници с посвещение 
на годишнина от преименуване  на селищата.

    Идеята е да се намери най-добрия баланс между 
културни и  спортни прояви, да  се предизвика интерес 
сред всички слоеве на населението и за всички възрасти.  
Ще има  срещи, изложби, литературни четения, пред-
ставяне на книги, , ще има концерти, представления и 
забавления. Ще има конкурси с награди.  Разбира се, 
това съвсем не е всичко.  Организационният комитет 
обещава   изненади, които да превърнат празникът и 
годишнината в незабравими. 

Над над 30 младе-
жи-доброволци 
от Сдружение 

„Парабола” се включиха 
в засаждане на 50 дръв-
чета бели брезички в град  
Стралджа и село Лозе-
нец по Проект 13/155/П3-
097 „Доброволчеството 
инвестиция в бъдещето” 
финансиран по Национал-
на програма за младежта 
2011 – 2015. Залесяването 
е втората доброволческа 
инициатива на младежка-
та организация след като 
преди седмица извършиха 
почистване на  над 7 дка 
замърсени територии от 
където бяха събрани зна-
чително количество бито-
ви отпадъци  в подготвени-
те за това полиетиленови 
чували. 
Организирани под ръко-

водството на председателя 
на Сдружението - Иван 
Жечев младежите изкопа-
ха саморъчно дупките и 
засадиха дърветата, като в 
събитието бяха привлече-
ни и месни жители. Освен 
удоволствието от добре 
свършената работа добро-

в о л ц и т е 
получиха 
и грамоти 
за активно 
участие в 
мероприя-
тието, но 
най-хуба-
вото беше, 
ч е  с е 
включиха 
и  малки 
деца, кои-
то видяха 
д о б р и я 
пример и 
това е до-
бра основа 
и гаранция 
за бъдещи 
резултати.

„Трябва 
да се оп-
итваме не 
с амо  да 
почиства-
ме  и  за-
лесяване, 
но преди 
всичко да пазим мяс-
тото, където живеем 
и околната среда. Аз 
и хората около мен 
искрено вярваме, че 

пътя към по-добри и по-чисти общ-
ности е доброволческият труд и 
екологичното възпитание. Местните 
власти в лицето на Община Стралджа 
и служителите на фирмата по чистота 
правят, каквото е по силите им, но ако 
всички ние не пазим няма да живеем 
в удобен и чист град. За това ние мла-
дите хора на Стралджа стартирахме 
този проект, по който успяхме - да 
наберем и обучим доброволци, и да 
проведем две доброволчески инициа-
тиви - едната за почистване, а втората 
за залесяване” - сподели Председате-
лят на Сдружение „Парабола” Иван 

Жечев.
Кампанията беше 

толкова успешна и 
благодарение на про-
ведените информа-
ционни дни и отпе-
чатаните и разлепени 
плакати от членовете 
на сдружението.
Проекта на Сдру-

жение „Парабола” 
ще приключи през 
месец юли 2014 г. 
с  Мултиплицира-
ща работилница за 
доброволчество, в 
която ще се вклю-
чат 10 представители 
на младежки НПО 
и 10 представители 
на местни власти от 
цяла България.


