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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

ÌÅÑÀÐÑÊÈ ÌÀÃÀÇÈÍ –
ÅÒ” ÒÎÍÈ 2010” – ÑÒÐÀËÄÆÀ
Ул.”Хемус” – срещу общината

ПРЕДЛАГА
âèíàãè ïðÿñíî ìåñî ñâèíñêî

è òåëåøêî
çàìðàçåíî è îõëàäåíî

ïèëåøêî
Ðàáîòíî âðåìå: 8,30 ÷. - 12,30 ÷.

14,00 ÷.- 18,00 ÷.

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

ТЕЛ. 0893836303

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

ИЗГОДНА  ОФЕРТА!

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

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

УВАЖАЕМИ  
СЪГРАЖДАНИ,
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 Трети март, Националният празник на 

България, е ден на величието, героизма и 
силата на българския народ.
Трети март е датата, когато всички 

ние   мълвим словата на патриарха на 
българската литература Иван Вазов,  
повтаряме   имената на безброй  синове и 
дъщери, подарили живота си за СВОБОДА-
ТА , оставаме подвластни на  химна  „Мила 
Родино”, забравили за всичко онова, което 
в тревожните ни дни  събужда страхове 
за бъдещето на България.
Този ден ни обединява, прави ни силни, дава ни готовността и без-

страшието да постигаме целите си, да работим здраво , всеотдайно и 
постоянно, щото нашият ден и този на децата ни, да се промени. Имаме 
примерът на предците, знаем за подвизите на българите-опълченци, на 
руси, белоруси, украинци, на финландци и румънци воювали рамо до рамо, 
проливали кръв, оставили кости по нашата изстрадала земя.  Днес ние 
поставяме венци и цветя на признателност пред паметниците, свеждаме 
смирено глави пред подвига и саможертвата.
Защото Трети март е ден-съдба, ден –епоха,  изпълнен с трагизъм 

и героизъм! Ден , в който България отхвърля  едно позорно петвековно 
робство и тръгва към своето ново начало. Трети март се предхожда 
от много други събития,в които са вписани имената на най-обичаните 
, тачени и уважавани исторически личности. Там са Ботев и Левски, 
Раковски и  Панайот Хитов, там са Хаджи Димитър и Стефан Кара-
джа, Бенковски и Каблешков… Българският род, вяра и език са запазени, 
за да може  днес ние, влизайки в голямото европейско семейство, да се 
гордеем с наследството си . И да го пазим!
Трябва да си признаем ,че забързани в ежедневието си често забравяме  

тези имена, делото им, примера и подвига, но…сърцето носи техния 
завет, защото сме закърмени с него. Днес трудностите ни съпътстват 
всеки ден, животът ни поднася изненади, поставя сериозни задачи. И 
отново трябва да доказваме, че сме достойни да се наречем българи, 
че можем да осъществим завета на Апостола за чиста и свята репу-
блика. Примерите от историческото ни минало са тези, които ще ни 
предпазят от грешки, ще ни посочат верните пътища към единението, 
успеха и прогреса. Ние сме тези, които ще гарантираме бъдещето – а 
то се определя само с три святи думи – СВОБОДА, ДЕМОКРАЦИЯ, 
СПРАВЕДЛИВОСТ.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ!
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

МИТКО АНДОНОВ, кмет на Община Стралджа

Òàì äåòî ñà èãðàÿò êóêåðñêè èãðè - çäðàâå è Áåðåêåò äà èìà! Êîëêîòî ñà 
íà ìîéòà ðèçà æè÷êèòå — òîëêîâà äà ñà âè æúëòè÷êèòå, êàêòî ñà ðîÿò 
ï÷åëèòå - òúé äà ñà ìíîæàò äåöàòà.

Приходите и разходи-
те в новия бюджет 
на  община Страл-

джа  са в размер на 7 769 121 
лв. Инвестиционната програ-
ма е в размер на 852 129 лв. 
Според разчета за целеви раз-
ходи и субсидии читалищата 
в общината ще разполагат с 
общо 197 537 лв., разходите 
по културния календар са 25 
000 лв., субсидиите за спорт-
ни клубове – 56 000 лв.

Подробно на стр. 2

Ñòðàëäæà âå÷å å ñ 
óòâúðäåí áþäæåò

ÆÅÍÈÒÅ, ÆÅÍÈÒÅ, 
ÀÕ ÀÍÃÅËÈ ÑÀ ÒÅ...

СТР. 5

135 ãîäèíè ñâîáîäíà Áúëãàðèÿ
Ïðè îòáåëÿçâàíåòî íà Íàöèîíàëíèÿò ïðàçíèê 
êìåòúò Ìèòêî Àíäîíîâ ñå îáúðíà êúì 
ñúáðàëîòî ñå ìíîæåñòâî ñ äóìèòå:
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Îáùèíà  Ñòðàëäæà – ñ íîâ áþäæåò
Във връзка с подпомагане на семействата с репродуктивни 

проблеми  Община Стралджа  и ОбС предоставят информация 
за работата на „Специализирана болница за активно лечение по 
гинекология и асистирана репродукция /СБАЛГАР/ Д-р Малинов” 
ООД „ХИЛЯДИ ДЕЦА ЗА БЪЛГАРИЯ”

  Поради влошеното демографско състояние на населението 
на страната ни и настъпилата икономическа криза, водеща до 
обедняване на хората, ние, екипът на КЛИНИКА МАЛИНОВ, като 
най-големия ин витро център в България, решихме да дадем своя-
та помощ, като стартираме проект „Хиляди деца за България”.

   Имайки предвид деликотността на проблема, свързан с без-
плодието и липсата на средства за предварителни изследвания 
за кандидатстване по процедура, които варират от 200 до и над 
1500 лв., ние предлагаме:

   1.Безплатна консултация и преглед от специалист по репро-
дуктивни проблеми

   2. Безплатно извършване на лабораторни , диагностични и 
др.манипулации, необходими за изясняване вида на стерилитета

   3.Безплатно извършване на спермограма и консултация с 
андролог

   4.Безплатна помощ при подготовка на документи за подаване 
в център „Фонд асистирана репродукция”

   5. Извършване на ин витро процедура без допълнително за-
плащане от пациента.

       Община Стралджа ще съдейства на всички желаещи да се 
включат в проекта, вкл.определяне дати за започване на изследва-
ния по проекта. За допълнителна информация се обръщайте към 
Мария Толева, зам.кмет, тел. 0885599420  или Недялка Димитрова, 
гл.експерт, тел. 0887881257. 

Приходите и разходите в но-
вия бюджет на  община Страл-
джа  са в размер на 7 769 121 
лв. Изразходването им ще става 
по икономичен режим съгласно 
разпределение по отговорности,  
функции, групи, дейности и 
параграфи. Инвестиционната 
програма е в размер на 852 129 
лв. Според разчета за целеви 
разходи и субсидии читалища-
та в общината ще разполагат 
с общо 197 537 лв., разходите 
по културния календар са 25 
000 лв., субсидиите за спортни 
клубове – 56 000 лв. През но-
вата година  размера на оклада 
за храноден в ЦДГ и ясла ще 
бъде 2,00 лв., а за ДСП/домашен 
социален патронаж/ – 1,60 лв.
Отчетът по бюджет 2012 г. с 

приходи и разходи в размер 7 
904 302 лв. не събуди някакъв 
интерес сред съветниците, но 
затова пък бюджет 2013г. бе 
подложен на старателно пре-
глеждане по всички предложени 
справки от финансистите. Съ-
щото бе направено и по време 
заседанията на постоянните ко-
мисии, където единствените две 
предложения за промяна бяха 
направени от съветниците Ради-
на Парушева и Паруш Парушев 
и двете свързани с насочване на 
допълнителни средства за Зим-
ница. Съобразявайки се с това  
кметът на общината Митко Ан-
донов потвърди, че исканите 10 
хил.лв. допълнително за ремонт 
на улици ще бъдат разпределени 
както и 2000 лв. допълнително 
за футболния клуб в селото. 
На заседанието на ОбС  по-

стъпиха  нови предложения за 
които ПК нямат становище , а 
това  видимо предизвика  неу-
довлетворението на Атанаска 
Кабакова, председател на ОбС. 
И ако предложението за ме-
мориална плоча на хайдутите 
Трифон и Добри г-н Андонов 
определи като възможно и 
то ще стои на вниманието на 
общинското ръководство /не-
обходимо е време за проучване 
компетентните становища на 
историци, етнографи както и 
евентуално обществено обсъж-
дане/, той сподели  и идеята   
за поставяне паметна плоча в 

Стралджа за действалия тук  
Щаб на Трета българска армия 
както и  намеренията   за из-
граждане  барелеф на Вълкана 
Стоянова  в читалището. И 
двете идеи  на този етап  не 
са подплътени финансово в 
бюджета. Коментар предизвика 
и предложението на съветника 
Гроздан Иванов за създаване 
на общински фонд „Ин витро”  
от 10 хил.лв., които да се прис-
паднат от функция „Здравеопаз-
ване”- „Други дейности”. Без 
съмнение предложението  не е 
лишено от смисъл, но се оказа, 
че  в този етап на обсъждане 
на бюджета не е възможно да 
се отнемат средства по този 
параграф, където средствата са 
делегирана държавна дейност 
и тяхното предназначение не 
може да се променя.  Според 
г-жа Кабакова „създаването на 
такъв фонд изисква обществено 
обсъждане и осигуряване на 
средства, тъй като минимално за 
една такава двойка с репродук-
тивни проблеми  са необходими 
5 000 лв., за да се включи в та-
кава програма. Общината, която 
има механизъм за еднократно 
подпомагане,  на този етап би 
могла  да помогне на  такива 
семейства, ако те разбира се, 
изявят такова желание.”
В крайна сметка гласувайки  

предложението на г-н Андонов 
за решение, с мнозинство от 
9 гласа „за”, новия бюджет 
бе приет, а съветниците от 
опозицията напуснаха залата 
видимо разгневени. Това не 
спря работата по обсъждане на 
останалите точки в дневния ред. 
В делови порядък бяха приети 
отчета на МКБППМН, годиш-
ната програма на читалищната 
дейност, плана за действие в 
изпълнение на областната стра-
тегия на българските граждани 
от ромски произход и други 
граждани в уязвимо социално 
положение, живеещи в сходна 
на ромите ситуация и др.
В намален състав ОбС бе 

принуден да обсъжда и доклад-
на записка относно изразяване 
на предварително съгласие за 
промяна предназначението и 
учредяване на вещни права и 

имоти общинска собственост 
за изграждане на Газопровод 
„Набуко”. Необходимостта от 

2/3 гласа „за” наложи промяна 
в проекта за решение, което, 
както подчерта г-н Андонов,  ще 

се приеме с неудовлетворение 
от проектантите на газопровода 
и е реална  спънка за даване 
ход по изпълнение на проекта. 
С гласовете на присъстващи-
те в залата 9 съветници, на 
основание чл. 21, ал. 1, т.8 от 
ЗМСМА, бе дадено предвари-
телно съгласие за изработване 
на ПУП-ПП на предназначе-
нието на земеделски земи за 
изграждане на площадки и 
трасе на обекта „Газопровод 
Набуко”. Без решение остава 
даване предварително съгласие 
за изработване на ПУП-ПП 
и промяна предназначението 
на земеделски земи  частна 
общинска собственост- мери и 
пасища, /на осн. чл.25, ал.3, т.1 
от ЗСПЗЗ/ като отговорността 
за това е на напусналите залата 
съветници.

През новата година Община Страл-
джа прогнозира очаквани приходи от 
общинска собственост в размер на 620 
400 лв. Те са предвидени в Годишната 
програма за придобиване, управление 
и разпореждане с имоти общинска 
собственост, която съветниците утвър-
диха на своето февруарско заседание. 
Осигуряването им се планира от про-
дажба на сгради, земя, наеми от земя, 
помещения, дворни места, жилища и 
язовири и др. От продажба на дърва 
за огрев и иглолистна дървесина се 
очакват постъпления в размер на 200 
000 лв., от наем на земеделска земя  
приходите могат да достигнат 140 000 
лв., от концесии планираните средства  
в общинската хазна са 100 000 лв., 
малко повече от тях са и очакваните 
постъпления от продажба на земя – 

108 900 лв.
Очакваните разходи, свързани с 

придобиване, управление и разпо-
реждане с общинска собственост, се 
планират много прецизно като първен-
ство се пада за извършване на текущи 
ремонти – 451 829 лв. Общинската 
собственост е постоянен източник 
на приходи за бюджета, а също така 
обслужва и обезпечава  нормална дей-
ност на образование, здравеопазване, 
култура, спорт, социални дейности, 
техническа инфраструктура и др. 
Приетата Програма отразява наме-
ренията на общината за управление 
и разпореждане с имоти общинска 
собственост през 2013г. като съдър-
жа прогнози за очаквани приходи и 
разходи, описание на имотите, които 
общината има намерение да предложи 

под наем, продажба или за учредяване 
на ограничени вещни права или да 
придобие в собственост и способи 
за тяхното управление. Програмата е 
изработена на база задълбочен анализ 
на реализираните приходи и разходи 
от предходни години. Към 1 януари 
в общината действат общо 202 бр. 
договори, от които 36- за отдадени 
под  наем общински язовири, 6 кон-
цесионни -за язовири, 10 -за отдадени 
под наем общински жилища, 91 са до-
говорите под наем за общински земи, 
58- за отдадени под наем помещение. 
Наемните цени на общинските имоти 
са определени  в резултат на прове-
дени публични търгове и тарифата в 
Наредба  № 2 за реда за придобиване, 
управление  и разпореждане с имоти и 
вещи общинска собственост.

Ñ ãðèæàòà íà äîáúð ñòîïàíèí
Äîáðîòî óïðàâëåíèå íà îáùèíñêàòà ñîáñòâåíîñò å ðàâíî íà 

íàäåæäà çà äîáðè ïîñòúïëåíèå â îáùèíñêàòà õàçíà

Жителите на село Войника изля-
зоха на спонтанен  протест срещу 
социалната политика  на прави-
телството на Бойко Борисов. Над 
30 човека изразиха възмущение 
от крайно ниските си доходи и 
безбожно високите цени, които 
трябва да плащат за електроенергия 
и лекарства. Катя Минчева и Вио-
лета Люцканова демонстративно 
изгориха сметките си за тока. Катя 
Минчева изказа съжалението си, че 
поради недостиг на пари, не могат 
да се включат в големите градски 
протести, затова ще протестират 
тук, в центъра на селото. Кольо 
Райков настоя Симеон Дянков да 
бъде върнат в България и да му се 
направи ревизия.  86-годишната 
Желка Тенева изплака болката си по 
нищожните грижи, които се полагат 
от правителството за възрастните 
и болните  хора. Зафирка Василе-
ва, Янка Динева, Руска Петкова, 
Недялка Митева  и много други 
предложиха кардинална промяна 
в управлението на държавата, като 
добруването на народа  да бъде 
поставено в центъра на вниманието, 
а не интересите на  монополистите. 
Присъстващите заявиха, че няма да 
спрат протестите си, докато не на-
стъпи желаната промяна в правил-
ната посока. Те отдадоха заслужена 
почит към паметта на Апостола на 
свободата и призоваха всички упра-
вляващи да се учат от него.

Янко  Стефов

Ïðîòåñò è â ñåëî Âîéíèêà
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ТЕЛ.0888943476 
ïðîäàâà:

- циркуляр
- плания
- бурета
- хладилници
- дървен материал
- циментови колове

ТЕЛ. 04761/62-41 
Стралджа, ул.”Хр.Смирненски” 10 

Георги Атанасов - Кочая,  
ÏÐÎÄÀÂÀ  

ËÎÇÅ , 1 äêà- ìèñêåò. 
Öåíà - ïî ñïîðàçóìåíèå.

0896 28 44 29 ИЛИ 046/62-81-84 
ÏÐÎÄÀÂÀ

 имот в Стралджа: ЦГЧ – 2,1 
дка дворно място, къща –масивна 
-100кв.м. и други стопански по-
стройки. 

Цена – по договаряне, без по-
средник.

- 888943476 
продава
- помпа за поливане
- фризер – ракла
- пералня „Аурика”
- интернитови тръби 
- палми – 2бр.
- мебели

Изпълнявайки последователно 
своята социална политика община 
Стралджа  въвежда нова услуга в 
помощ на нуждаещи се граждани. 
Изпълнението на проекта  по Опе-
ративна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси”, схема „Помощ в 
дома” обхваща периода от февруари 
т.г. до юни 2014 г. Предоставянето на 
социалната услуга ще бъде във вре-
мето 1 май т.г.-30 април 2014г. когато  
82 потребители от  общината ще мо-
гат да получават  грижи и внимание  
от  36  обучени социални  асистенти. 
Един социален асистент ще обслуж-
ва най-малко двама потребители.       
Според ръководителя на проекта Ма-
рия Толева, зам.кмет, 16-месечната 
програма има за  цел да се създаде 
устойчив модел за предоставяне на 
услуги в домашна среда, осигуря-
ване нужното внимание към хора, 
които имат здравословни проблеми 
и са в невъзможност да се справят 
сами с обслужване и комуникации. 
На среща с кметове и кметски на-
местници от общината тя разясни  
подробности по изпълнението на 
проекта като обърна внимание , че 

той ще има сериозен социален ефект 
във всяко селище, където ще има по-
требители на услугата. Общинското 
ръководство настоява достъпът до 
социални услуги непрекъснато да 
се разширява, да се поддържа тен-
денцията за равенство и достъп на 
всички, които имат необходимост от 
това.  Вниманието  е най-вече към  
хора с трайни увреждания,  деца с 
намалена социална адаптация, въз-
растни с ограничени възможности 
за обслужване. Всички кметове и 
кметски наместници разполагат с 
набора от документи необходими за 
кандидатстване по проекта, жители-
те на Стралджа могат да се снабдят 
с тях от  Информационния център.

Заявленията за включване се 
подават в кметствата или в Инфор-
мационния център на общината. 
Срокът за подаване на документите 
тече от 1 до 10 март/за ползватели-
те на услугата/ след което те   ще 
бъдат предоставени на Дирекция 
„Социално подпомагане” , където 
кандидатите ще бъдат подложени 
на проучване  и подбор. По проекта 
има предвиден  втори етап от 11 

до 20 март, отново за одобрение на 
документи   и   трети ,  през март, 
при необходимост за набиране на 
допълнителни ползватели. 

Тарифите за потребителите са 
съответно според доходите . Така 
тези които получават месечно до 
145 лв. ще плащат по 20 ст./час, а  
ако доходът е от 145 до 210 лв. – 
тарифата е по 30 ст./час. Третата 
категория , които получават от 210 
до 275 лв. ще заплащат по 46 ст./час, 
онези с най-висок доход от 275 до 
340 лв.- по 68 ст./час.

Заедно с обгрижването на по-
требителите проекта ще осигури 
трудова заетост на безработни в 
трудоспособна възраст, които не са 
придобили право на пенсия. Тези 
хора ще преминат през задължи-
телно обучение. Заявленията им за 
участие в този проект ще се приемат 
в периода 21 март- 5 април.  

В община Стралджа се очаква  
повишен интерес към този проект. 
Според проучването  на кметове и 
км.наместници потенциалните по-
требители по този проект са около 
120 души.

„Ïîìîù â äîìà" óëåñíÿâà æèâîòà
Ïðîåêò îñèãóðÿâà 
çàëåñÿâàíå ñ ÷åðåí áîð

   Залесяване на 158 дка в района на хижа „Лялак” в местността 
„Мараш” ще осигури проект на община Стралджа  по ПРСР, мярка 
223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”. Общата 
стойност на проекта е 101 133 лв. След сключването на договора с 
ДФ”Земеделие”,  предстоят процедурите по избор на изпълнител 
за осъществяване на предвиденото залесяване.

Ïðåäñòîè  ìàðòåíñêî 
êðàòêî çàñåäàíèå

   Председателят на ОбС – Стралджа Атанаска Кабакова свиква 
на 7 март 2013г. от 10,30 ч.  в заседателната зала на общината  17-
то заседание на ОбС, което ще протече при дневен ред само от две 
точки: 1. Докладна записка от Митко Андонов, кмет на община 
Стралджа, относно изразяване на предварително съгласие за про-
мяна предназначението и учредяване на вещни права за имоти об-
щинска собственост – пасища и мери, за изграждане на „Газопровод 
Набуко” като обект на техническата инфраструктура по смисъла на 
ЗУТ. и 2. Изказвания, становища и питания на граждани.

   „Ïîäêðåïà çà äîñòîåí 
æèâîò” ïðîäúëæàâà
В изпълнение заповед № РД 08-36 ОТ 20.07.2012г. на Ръково-

дителя на Договарящия орган бе удължен срока / до 18 февруари 
2013г./ за реализиране дейностите по проект „Подкрепа за достоен 
живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„Алтернативи” на ОП ”Развитие на човешките ресурси”. Последва 
ново удължаване на проекта до 18.07.2013г.

В изпълнение на Междуинституционално рамково споразуме-
ние между водещата организация и общината- партньор Стралджа 
е направена корекция на бюджета като разходите за последното 
удължаване са съобразени с  посочените в Споразумението  часове 
месечно за обслужване  на дейността  при часова ставка 2,40 лв. и 
са предвидени средства за удължаване срока  за предоставяне на 
услугата  до 18 юли  както и срока за организация и управление на 
местно ниво до 18 август т.г.

 момента в община Стралджа по проекта се обслужват 18 потре-
бители от 18 лични асистенти. Часовете по проекта се изпълняват на 
100 %. Екипът по изпълнение на проекта подготви 19-то междинно 
искане за плащане. 

Проектът „Подкрепа за достоен живот” има за цел да приложи 
нов подход за предоставяне услуги в семейна среда чрез въвеждане 
на принципа „индивидуален месечен бюджет за социалната услуга 
„Личен асистент”. Целите му са свързани с преодоляване социалната 
изолация на семейства, в които има лица зависими от постоянни 
грижи, поставени в риск от институционализация.

 Ñ Ú Î Á Ù Å Í È Å Ñ Ú Î Á Ù Å Í È Å
Община Стралджа, звено „Местни данъци и такси” съобща-

ва, че от 22 февруари започна събиране на местните данъци 
и такси. Общината изпреварва обичайния срок на старта 1 
март  благодарение на създадената добра организация и го-
товност за посрещане на клиентите. Платилите целия налог 
за годината в срок до 30- април ще ползват задължителната 
отстъпка от 5 %. Всеки от гражданите може да направи справ-
ка за дължимия данък сгради и такса смет и данък моторни 
превозни средства  и  по електронен път чрез страницата на 
общината. Тези, които не живеят в  Стралджа и селищата 
в общината до седмица ще получат уведомителни писма за 
размера на данъците

Обучение по охрана на труда 
събра кметове и кметски наме-
стници от община Стралджа. 
Основната тема на месечната 
среща  даде възможност на 
присъстващите да изслушат една 
полезна лекция на  експерти от 
НТС Ямбол за ролята и значе-
нието на  предоставяните ус-
ловия за труд, задълженията на 
кметове и кметски наместници 
в изпълнение на закона.
Във втората част на срещата  

Вълка Вълева, директор Дирек-
ция „Местни данъци и такси”, 
обърна внимание върху мерките 
за бюджетни икономии и  кам-
пания за събиране на данъци и 
такси, която стартира миналата 
седмица. Г-жа Вълева припом-
ни добрия опит на общината 
в провеждането на тази важна 
задача, спомена имена на кме-
тове и кметски наместници, 
които се справят много добре,  
поиска стриктно спазване на 
изискванията за таксуване на 
обикновена, бърза, светкавична 
или незабавна  административна 
услуга. 
Кметът на общината Ми-

тко Андонов  за пореден път 
предупреди, че и тази година 
общината ще следва  режим на 
строги икономии по изразход-

Çà ìåñå÷íèòå çàäà÷è íà 
êìåòîâå è êì.íàìåñòíèöè

ване на средствата. Той сподели 
опасенията си от нарастващите 
сметки за ел. енергия, което 
налага и специални мерки за 
контрол по използване на всички 
електроуреди, осветление  и ото-
пление в общината. За месеците 
ХІІ – І е потвърдена  разлика от 
16 хил. квч. ел.енергия в пове-
че. Това завишение  финансово 
се измерва със скок от 20 хил. 
лв. на 28 хил. лв., което за об-
щината никак не е малко. Г-н 
Андонов обърна внимание на 
обстановката в страната и изрази 
увереността си, че служителите 
от общинска администрация  ще 
работят съзнателно и отговорно 
по обслужване  на клиентите и 
изпълнение политиката на об-
щина Стралджа.
В оперативен порядък кме-

товете и кметските наместници  
получиха максимум информация 
от Мая Димова, нач. отдел „Ико-

номически дейности и общинска 
собственост”, за предстоящото 
разпределение на общински 
мери и пасища за животновъди. 
Грижа на кметовете и кметските 
съветници е до 5 март в община-
та да  постъпят всички заявления 
от земеделските производители  
за ползване под наем на об-
щински мери и пасища. И тази 
година по решение на ОбС, на-
емната цена ще се запази 4 лв./
дка, но общината ще изисква 
дължимите суми да се внасят 
еднократно. В присъствието на 
Тодор Железов, ръководител 
на Общинска служба „Земеде-
лие”,  беше припомнено, че на 
28 февруари изтича срокът за 
пререгистрация на земеделските 
производители за стопанската 
2012-2013 г. с молба кметовете 
и км. наместници да съдействат 
всички земеделски производите-
ли да спазят срока.
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В навечерието на 3 март ученици 
от четирите училища на общината 
се включиха в двубой-викторина 
посветена на 135-та годишнина 
от Освобождението на България. 
Преди даване старт на състезанието 
гости и зрители имаха възможност 
да разгледат изложбата с учени-
чески рисунки на тема „Аз съм 
българче”, както и да изслушат 
рецитала за България  на възпита-
ниците на СОУ”П.Яворов”.

Представяйки отборите и  жури-
то с председател Снежана Вълкова, 
директор на Исторически музей 
Стралджа и членове Георги Стоянов, 
историк и Мария Цонева , етнограф, 

водещият Кольо Пехливанов  обяви 
началото на състезанието. Учени-
ците от СОУ”П.Яворов”, ОУ”Св.
св.Кирил и Методий” -Стралджа, 
ОУ”Хр.Ботев”- Войника и ОУ”Св.
св.”Кирил и Методий” -Стралджа 
доказаха добрата си подготовка с 
отговор на въпросите свързани с 
личности като д-р Йордан Бого-
ров, Йордан Хаджиконстантинов 
Джинот и защо свързваме имената 
им с община Стралджа, разказваха 
за поборника Панайот Хитов, за 
автора на „Опълченците на Шип-
ка”, за Апостола на свободата, за 
художниците отразили в творбите 
си Руско-турската освободителна 

война. Организаторите не оставиха 
безучастни и зрителите за които 
също имаше въпроси с награди.

Надпреварата приключи с обя-
вяване резултатите от журито и 
награждаване на победителите. 
Класирането оглави отборът на 
СОУ”П.Яворов” седван от  ОУ-
Войника, ОУ-Зимница и ОУ-Страл-
джа. Кметът г-н Андонов поздрави 
участниците в състезанието и 
връчи грамоти  и книги на всички 
отбори. С награди си тръгнаха и 
най-добре представилите се в кон-
курса за рисунки  и за написване 
на стихотворение с посвещение 
на 3 март.

Ïîêëîí ïðåä òåá, Ðîäèíî ìèëà!
Âòîðè ïðîåêò ïî ÎÏÀÊ 
На 26.02.2013 год бе публикуван списъкът с одобрени проекти 

по ОПАК, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресур-
си”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна 
администрация”. Община Стралджа е сред одобрените с проект 
„КОМПЕТЕНТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАРАНТ ЗА ДОБРО 
УПРАВЛЕНИЕ”. 

Общата цел на проекта е: Повишаване капацитета на Общинска 
администрация Стралджа за успешно прилагане принципите на 
добро управление чрез обучение на служителите. Тя ще бъде по-
стигната чрез реализацията на следните специфични цели:

1. Подобряване квалификацията на общинските служители за 
по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.

2. Подобряване уменията на служителите за работа в екип.
3. Придобиване на умения за работа с хора със специфични 

потребности.
4. Повишаване мотивацията и удовлетвореността  на общинските 

служители.
5. Популяризиране на Проекта и финансиращата ОПАК.
Проектът е в съответствие с Общинския план за развитие на 

Община Стралджа за периода 2007-2013 г., като ще има принос за 
реализацията на: Приоритет 4: Подобряване имиджа на общината, 
укрепване на административния капацитет  и активизиране роля-
та на гражданското общество, Цел 1: Увеличаване капацитета на 
местната администрация  за планиране, програмиране и управление 
дейностите за постигане на балансирано и устойчиво развитие на 
общината, Мярка 2: Укрепване на административния капацитет. 

Целева група е общинската администрация, включително  кме-
тове и администрацията в кметства и наместничества.

Няколко са основните дейности по проекта: провеждане на 
тръжни процедури за избор на изпълнител, провеждане на модулно 
обучение на администрацията в два модула според необходимостта 
от обучение и спецификата на изпълняваните задачи, провеждане на 
обучение в Институт за публична администрация на 10 служители 
по теми от Каталога за 2013 и популяризиране на финансиращата 
програма и проекта.

Общата стойност на проекта е 88 270 лв. , продължителността 
12 месеца.

Крайният ефект от проектните дейности ще бъде утвърждаване 
на екип от мотивирани практически ориентирани ръководители и 
служители в Общинска администрация  Стралджа за прилагане 
принципите на добро управление. Реализацията на проекта ще  даде 
възможност да се повишат знанията и уменията на служителите по 
ключови компетенции, за да отговорим на очакванията на гражда-
ни и бизнес за качествено обслужване, с други думи: компетентна 
администрация – гарант за добро управление.

Атанаска Христова
Секретар на община Стралджа 

Представянето на първия в 
община Стралджа проект по 
Оперативна програма „Адми-
нистративен капацитет” „Об-
щина Стралджа – за ефективна 
структура и подобрена дейност 
в полза на гражданите и бизне-
са”  събра в залата съветници, 
кметове и кметски наместници, 
ръководители на учебни и соци-
ални заведения, представители 
на НПО, граждани. 

В своята презентация Атанаска 
Христова, секретар на общината  
и ръководител на проекта,  обър-
на внимание върху това, че про-
екта има за цел да допринесе за 
подобряване  организацията на 
работа на общинска администра-
ция за ефективно изпълнение на 
нейните функции. Главна задача 
ще бъде освен извършването на 
функционален анализ и  създава-
нето на нови Вътрешни правила 
за работа в общинска админи-
страция,   оптимизиране функци-
ите на общинска администрация 
, подобряване организацията 
на работа и работните процеси 
, повишаване капацитета на 
служителите, осигуряване ефек-
тивност на местните политики, 
чрез прилагане на принципите на 
добро управление.  Чрез проекта  
администрацията при община 
Стралджа ще допринесе за   по-
стигане модерно обслужване на 
клиентите си, подобряване упра-
влението на човешките ресурси 
и структурите на гражданското 
общество , което е част от спе-
цифичните цели на ОПАК. 

Изборът на целевата гру-
па- общинска администрация и 
кметския състав на общината е 
мотивиран от възприетата пози-

Âñòúïèòåëíà ïðåñêîíôåðåíöèÿ 

ция за необходимостта от прила-
гане на добро управление. В тази 
връзка г-жа Христова припомни 
, че община Стралджа е от 44-те 
общини у нас подписали през 
2009г. с Омбудсмана на РБълга-
рия „Протокол за принципите на 
добро управление и необходи-
мите мерки за осъществяването 
им”. Стралджа е сред българ-
ските общини внедрили Система 
за управление на качеството, 
съобразно изискванията на меж-
дународния стандарт: 9011:2008 
за управление на качеството от 
Лойд Германише, носител на 
наградите „Община-новатор на 
ФРМС и Златен ключ на Про-
грама „Достъп до информация”.

Проектът, който е на стойност 
160 490 лв. със срок за изпълне-
ние 18 месеца,  е в съответствие 
с Общинския план за развитие 
на общината и ще допринесе за 
реализация на приоритетите  как-
то и за прилагане на Стратегията 
за иновации и добро управление 
на местно ниво на Съвета на 
Европа.  

 „Този проект по ОПАК е част 
от  моята Програма за управление 
на общината, подчерта  Митко 
Андонов, кмет на общината. 
„Желанието ми винаги е било 
общинската администрация да 
работи според изискванията 
на времето, а при динамично 
изменящите се обстоятелства е 
необходимо непрекъснато обу-
чение.Сигурен съм, че проекта 
ще постигне своите цели, ще об-
меним добър опит, ще повишим 
самочувствието си. Пожелавам 
на екипа  успешна работа!”

С адмирации за проекта се из-
каза и Атанаска Кабакова, пред-

седател  на  ОбС , 
според която по-
вишаване админи-
стративния капаци-
тет  ще допринесе 
и за още по-добрата 
съвместна работа с 
ОбС, а от там и още 
по-добри резулта-
ти на общинската 
политика  в  пол-
за на гражданите. 
Поздравление към 
колегите от екипа 
поднесе и инж.Ра-
достина Василева, 
нач. Отдел „ТСУ”.

Крайният ефект 
от проектните дей-
ности ще бъде съв-
купност от практи-
чески ориентирани 
общински служи-
тели и ясни правила 
за работа, базирани 
върху  обективен 

анализ на състоянието, което от 
една страна ще облекчи самите 
служители, а от друга – гражда-
ните и бизнеса, ползващи услу-
гите на администрацията.

Изпълнението на проекта „Подо-
бряване на качеството на образова-
нието в средищните училища чрез 
въвеждане на целодневна организация 
на учебния процес „ в СОУ”П.Яворов” 
беше съпътствано от един красив 
Първомартенски празник, в който 
участваха деца от първи до осми клас. 
С помощта на педагозите учениците 
реализираха свои идеи за отпразну-
ване на Баба Марта. Докато слушаха 
любопитни легенди за традицията 
по вързване на мартеничките, децата 
истински се забавляваха.

В навечерието на 3 март учениците 
от начален курс при СОУ”П.Яворов” 
се включиха в тържество посветено на 
135-годишнината от Освобождението 
на България. Вниманието беше насо-
чено както към героичните събития 
от 1878г. така и към живота и делото 
на Апостола на свободата Васил Лев-
ски. Вълнуващо прозвучаха стиховете 
посветени на националния празник. 

Ученици от различни класове в 
СОУ „П.К.Яворов” се включиха в 
инициативата за борба с тормоза и 
насилието в училище, организирана 
от Училищния ученически съвет. Те 
изразиха своята позиция и съпри-
частност към идеята като облякоха 
розови дрехи и аксесоари, както и 
стикери с надпис „Тормозът спира 
тук!”, изработени от ученици от ХІІ 
клас. Всички пожелаха да се снимат 

Ïðàçíèöè â ÑÎÓ „Ï.ßâîðîâ”

и  да дадат пример на връстниците с 
цел популяризиране  „Денят на розо-
вата фланелка” и посланието, което се 
отправя към младите хора. 

Всяка година последната сряда 
на месец февруари е известна като 
„Ден за борба с тормоза в училище” 
или „Ден на розовата фланелка”. На-
чалото е поставено с протест срещу 
инцидент в едно канадско училище. 
Тогава събитието е организирано от 
двама ученици. При откриването на 
учебната година през 2007г. група 
по-големи момчета  се подигравали 

на техен съученик, че е облечен в 
розово поло, докарвайки го до плач. 
На следващия ден двамата ученици 
– организатори купили 50 розови 
фланелки и ги разпространили сред 
останалите в училище в подкрепа на 
своя съученик.

27 февруари е обявен за световен 
ден за борба с тормоза в училище и 
се отбелязва по целия свят в хиляди 
училища. На този ден учениците но-
сят розови тениски или други розови 
дрехи, на които пише „Тормозът спира 
тук” и „Ден на розовата фланелка”.
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Çà åäíî òîïëî  
îãíèùå
Когато в едно семейство мъжът 

и жената са щастливи, то си личи. 
И не са необходими кой знае как-
ви доказателства, за да се увери 
човек, че в този дом часовникът 
тик-така като песен, но времето 
няма значение.

Митка и Йордан Златеви от 
Джинот не са философи, не са 
мъдреци, но знаят как да прежи-
вяват дните си, за да се чувстват 
добре. Определят ги като сплотено 
семейство. Събрали се през да-
лечната 1977г. „по любов” , както 
сами признават, те са отгледали и 
възпитали две дъщери, които до 
днес ги радват. 

Определят се като обикновени  
българи, които знаят „две и двес-
та”. Той дълги години е работил 
като тракторист, тя пък е секретар 
в кметството и познава болките и 
радостите на всяко джинотско се-

мейство с готовност да помогне на 
всеки. Тъкмо това става причина 
да работи сега като личен асистент. 
Грижата за 80-годишната баба 
Стоянка  не й тежи, напротив, спо-
деля, че когато помага се чувства 
полезна и добра.

Семейството си живее на село 
без претенции да сменя този 
пейзаж. Чувстват се добре с гри-
жите за градината, за домашното 
животновъдство. Доволни са , че  
успяват „да вързват двата края”, 
което ще рече  достойно прежи-
вяване на дните. Ежедневието си 
разнообразят с активно участие 
в обществения живот на селото. 
Митка, за която казват, че носи 
добрия характер на баща си Георги 
Куртев,  е солистка във фолклорна-
та група при пенсионерския клуб. 
Песнопеенето е пък наследство  от 
майка й Йордана. 

Не е  случайно , че по Трифо-
новден хората от селото избраха  
Йордан да влезе в ролята на Цар 
Трифон, а Митка – негова дома-
киня. И двамата добре познават 
традициите , знаят какво и как 
да покажат. Затова и виното беше 
добро за наздравици, и ритуала 
по зарязването – изпълнен както 
в стари времена , а баницата  на 
домакинята „падна на въглен”.

Това е очарованието на живота 
на село. Постига се с добри, работ-
ливи и сърдечни хора. Останалото 
са подробности.

Да са живи и здрави Митка и 
Йордан Златеви!

Пенсионерският клуб с. Джи-
нот  поднася поздрави и пожела-
ния към всички жени от клуба и 
от селото. Бъдете усмихнати! 
Чувствайте се обичани! Работе-
те без умора! Честит празник!

×åñòèò ðîæäåí äåí íà 
Îéêà Ïåíåâà!

На 7 март тя ще навърши своите 93 години. И ще получи поз-
дравленията на всички, които обичат нейните песни.

Ойка Пенева е най-възрастната, най-популярната, най-уважава-
ната  народна певица от Стралджа.  Детството й преминало в онези  
тежки сиромашки години, когато расте под грижите на родителите 
си и  още тогава учи песните от майка си. По-късно като възпита-
ник в земеделското училище започват първите й изяви. През 1938г. 
прохожда в театралната и художествена читалищна самодейност, 
редовно се изявява в певческата фолклорна група и така привлича 
други талантливи певици на народни песни.

До днес твърди, че любими са й мелодичните жътварски песни на 
Стралджа, но пее с удоволствие  седенкарски и сватбарски. Отдавна 
не помни колко награди е получавала през годините на различни 
прояви в града, в общината, в областта, на национални събори.  
Има своите записи и в радио Стара Загора , които се съхраняват 
като „златни”. В архива на семейството са десетки отличия от съ-
бора „Мараш пее”, от националния събор на народното творчество 
Копривщица, , от надпявания в безброй градове и села на страната. 
Носител е и на орден „Кирил и Методий”.

След пенсионирането си е активен член на клуб „Дълголетие”, 
където не се уморява да учи по-младите на стралджанските песни, 
предава подробности от местните обичаи, разказва за отминали 
събития, пресъздава стари занаяти по изработка на народни костю-
ми, буенешки шапки, кукерски гугли и др. заедно с емблематичния 
Стефан Иванов те са едни от най-ценните и всеотдайни читалищни 
деятели. Не напразно имената и на двамата се свързват с легендар-
ните представления на открито  в Мараш, където той е автор на 
текстовете и целите сценарии, а тя-  изпълнител на песните. До днес 
Ойка Пенева е в състояние да изпее или рецитира стотици народни 
песни, да разказва за местни обичаи, затова продължава да бъде 
безценен съветник на пенсионерския клуб.

Честит празник, како Ойке! Да си ни жива и здрава дълги години, 
да ни радваш с песните си!

Клуб „Дълголетие” - Стралджа

В навечерието на 1 март клуб 
„Дълголетие” – Стралджа про-
веде поредния си празник, кой-
то обедини няколко събития 
– посрещането на Баба Марта 
и Деня на самодейността, отбе-
лязване Националния празник 
на РБългария – 3 март, оказване 
внимание към предстоящия Ден 
на жената- 8 март.

Донка Жечева, председател на 
клуба, поздрави всички присъст-
ващи като спомена значението 
на тези празници за всеки от 
членовете на клуб „Дълголетие”.
Междувременно , спазвайки 
традицията Баба Марта/Кута 
Стоянова/ върза мартенички, 
изработени от Димка Пепелова, 
на всички в залата с пожелания 
за живот и здраве. /Символите 
на пролетта бяха изпратени  и 
на тези от членовете на клуба, 
които не успяха да присъстват 
на празника./

Последва словото на Георги 
Александров, председател на 
ОбС на пенсионерите, който 
развълнува аудиторията с емо-
ционалното представяне на съ-
битията от 1878 г. и Освобожде-
нието на България. Той допълни 
гордите слова с поезия. Автор-
ското стихотворение „Свободни 
сме!” разчувства мнозина, които 
пожелаха лично да поздравят г-н 
Александров.

Уважението  и почитта към 
миналото, към класиците в бъл-
гарската литература беше напра-
вено и чрез драматизацията на 
поемата „Гергана”. Участието на 
Николинка Стойчева, Маринка 
Колева, Донка Миронска  при-
кова вниманието и развълнува  
зрителите. Фолклорната група  
изпълни народни песни за Ос-
вобождението , а когато зазву-
чаха  и революционни   всички 
се включиха в хора. Част от 
програмата беше  изпълнението 
на „Балканджи Йово” от Станка 
Кирова и Стойка Велева.

Ïðàçíèöè è íàñòðîåíèå â „Äúëãîëåòèå”

Â „Äúëãîëåòèå” Â „Äúëãîëåòèå” 
ïî÷åòîõà  Ñâ. Òðèôîíïî÷åòîõà  Ñâ. Òðèôîí

   Този празник иде от древни времена. По нашите земи 
виното е издигнато в култ, то е част от националната ни 
култура. Този ден е сътворен в името на най-самотния 
православен светец Трифон.

    На 14 февруари ние, членовете на клуб „Дълголетие” 
–Стралджа, се събрахме в обширния си Дом на пенсионера 
да отбележим празника. Фолклорната група се представи с 
най-харесваните, автентични народни песни за лозето, за 
гроздето и виното. Трапезата обогатихме с погачи, печено 
пиле, торти , сладки и всичко що могат да спретнат добрите 
нашенски домакини.

   Кулминацията на празника беше появата на Цар Три-
фон- Койчо Койчев, който символично заряза лозето, закичи 
всички с лозови пръчки зад ухото с пожелание за богата 
реколта и много здраве във всеки дом. Последваха кръшни 
хора. Ние, хората от третата възраст така изразяваха своето 
отношение към труда, който ражда благини. Прозвучаха 
и стихотворенията  на нашия поет Георги Александров 
посветени на лозето в изпълнение  на Донка Миронска. 
Настроението повдигна Руска Балтова  със своите хуморис-
тични разкази . Проведохме задължителната дегустация на 
домашни  вина. В състезанието участваха 11 производители 
на бяло и червено. Комисията с председател Тодор Кондов 
и членове Димка Халачева, Стефан Стефанов определиха за 
първенци Донка Миронска, Койчо Койчев, Петко Атанасов, 
които получиха и награди.

 Веселбата посветена на Св. Трифон продължи до късно 
вечерта.

МАРИНА КОЛЕВА
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Ñòðàíèöè îò ñòàðèòå âåñòíèöè:

Ðåëèêâè íà 
îñâîáîæäåíèåòî
 Çà éåðîìîíàõ Ïàðôåíèé, çà Àëåêñàíäðîâî 

è çà îùå íåùî

  В бр.10 от 6 март 1990 
г. на в.”Стралджанска три-
буна” са публикувани два 
материала  на тема „Осво-

бождението на България”. 
Авторите  Едуард Берберян 
и Димитър Стоянов  разказ-
ват за интересни събития и 

личности. И днес тези мате-
риали ще бъдат полезни за 
нашите читатели затова ги 
публикуваме дословно.

Êîé å ñïàñèòåëÿò è 
ïîñëåäíèÿò çíàìåíîñåö íà 
Ñàìàðñêîòî çíàìå?
От бурните революционни 

събития около Освобожде-
нието са останали незаличими 
спомени у съвременниците.

Всеки от нас е изпитвал и 
изпитва трепети на вълнение 
пред една картина, останала 
във времето като символ на ве-
личавия подвиг на българина.
Става въпрос за популярната 
картина на Ярослав  Вешин, 
която изобразява  Самарското 
знаме, държано от последния 

му знаменосец. Това е мал-
ко известния Никола Павлов 
Корчев.

Но с какво е заслужил вни-
манието на големия руски ху-
дожник, за да бъде възвеличен 
в тази незабравима картина?

От рано закърмен с борче-
ски дух, Никола Корчев, роден 
през 1836г. в с.Долна Диканя, 
Софийска област, започва да 
съпреживява мъките на своя 
изстрадал народ. Първите му 

борчески страсти се разпалват 
в една мразовита вечер 1954г. 
когато успява да отбие, заедно 
с баща си, нападението на  две 
турски заптиета в собствения 
му дом. Следващите му смели 
дела са свързани с пребивава-
нето му в  Самоков. Тук успява 
да прогони  далеч извън града 
потисника на самоковците 
гръцкия владика  Дели Матей.

Когато през 1868г. се откри-
ва първата железопътна  линия 

от Русе за Варна , Българския 
таен революционен комитет 
му възлага отговорната за-
дача да се включи в курса 
за локомотивни машинисти, 
за да може след това да кара 
влаковата композиция  по този 
маршрут. Успял да се справи 
с това нелеко за времето си  
поръчение още в първите дни  
на своята дейност той разбира 
че,  задълженията му ще имат 
строго секретен характер. А 
именно, освен превозването на  
позволените стоки, той трябва 
да укрива  оръжието и коми-
тетската поща, необходими за 

разрастващото се революцион-
но движение.

Безстрашен и хладнокръвен 
Никола Корчев взема участие 
и в една от най-драматичните  
освободителни битки, тази  
на 19 май 1877г. на Орлово 
гнездо. Когато бойните му 
другари изпадат в паника,  от 
това, че един опитен боец като 
командира на  Трета дружи-
на от предния отряд на ген.
Гурко подполковник Калитин 
пада убит при разразилата се 
схватка с врага и му е отнето 
притежанието на Самарското 
знаме, Никола Корчев се хвър-

ля смело срещу  освирепелите 
орди на Сюлейман паша, за да 
спаси символа на българо-ру-
ското  опълчение. Запазвайки 
самообладание в този критичен 
момент, той не само отбива 
атаките на турските пълчища, 
но с единственото си оръжие- 
сабята, обезглавява  не един 
и двама от тях. Така успява 
да отнеме и върне  в ръцете 
на българи и руси светинята 
наречена Самарско знаме.

Оригиналът му днес се 
съхранява във Военноистори-
ческия музей – София.

Едуард БЕРБЕРЯН

В центъра на с. Алексан-
дрово е поставена скромна 
мраморна плоча с надпис, 
който напомня на поколения-
та, че селото е преименувано 
на руския цар Александър ІІ, 
известен у нас като Цар-Ос-
вободител.

   От запазени до наши дни 
документи научаваме, че този 
акт официално е признат с ад-
министративен правилник  на 
Източно-румелийското прави-
телство от 31 септември 1883г.

В народната памет се е 
съхранил свеж споменът за 
това паметно събитие. В края 
на 1878г. вестта за свободата 
вече е стигнала и до Алек-
сандрово, но хората все още 
живеят в притеснение, защото 
около селото върлува шайка  
турски разбойници. Това кара 
по-смелите да се организират  
и нощем да пазят въоръжени 
по пътищата. Така не след 
дълго е открит, разобличен 
и пропъден помагачът на 
разбойниците  от селото. В 
един от тези тревожни дни 
в Александрово  неочаквано 
пристига малък конен отряд 
от руски войници. Отнача-
ло видът на невижданите 
до тогава конници събужда  
страх, а по-късно всеобща 
радост  и възторг от срещата 
с освободителите. В разгара 
на празника ген. Скобелев, 
който предвожда отряда, пита  
кое е това село. Възмутен от 
турското название  на едно 
изцяло българско селище, 
той заявява: „ Ну, Хасаново – 
Александрово!”

Така е стигнала до нас 
легендата, но 112г. /вече 135 
г.!/ след това паметно събитие, 
трудно може да се потвърди, 
че селото е преименувано от 

Êîé å éåðîìîíàõ Ïàðôåíèé?

славния  руски генерал. С же-
лание да се осветли по-пълно  
този момент от историята на 
Александрово , посетих един-
ствено възможния  източник 
на информация – селската 
църква. Очакванията ми се 
увенчаха с успех. Внима-
нието ми бе привлечено от 
добре  запазено старопечатно 
евангелие от 1815г. На пър-
вата страница на чист руски 
език  бе изписан дарителския 
надпис:”Въ село Асаново 
приношу  на благословение  
1881 года, января 1-го числа” 
– Йеромонах Парфений.

Веднага възниква въпросът 
кой е йеромонах Парфений?  

От историческия музей в 
Ямбол успях да установя, че  
това е полковник Парфений 
Павлович Гетман, числящ се 
към  състава на 30-та пехотна 
дивизия  от корпуса на ген. 
Скобелев. Същият е и първия 
игумен на храм-паметника 
„Ал.Невски” на връх Бака-
джик край Ямбол, построен 
по заповед на ген.Скобелев 
в памет на загиналите руски 
войни.  От надгробния му 
паметник в близост до храма, 

в който е служил, научаваме, 
че  Йеромонах Парфений е 
починал на 14 август 1900 
г. на 76-годишна възраст. 
Погребан е заедно с баща 
си, който починал на 6 април 
1884г. на 94-годишна възраст. 
Баща му прекарал последните 
6 години от живота си в мана-
стира.  Макар и оскъдна тази 
информация  свидетелства за 
връзките между представител  
от корпуса на ген.Скобелев и 
александровци.  Тези факти 
не доказват, но и не отхвърлят  
твърдението, че Александрово 
е посетено от ген.Скобелев. 
Обстоятелството, че йеро-
монах Парфений посещава 
Александрово на връх  Нова 
година и направения от него  
дар за църквата налагат изво-
да, че той е поканен специално 
за случая. 

Пълното изясняване ли-
чността на йеромонах Парфе-
ний ще хвърли нова светлина 
както върху  дружбата между 
александровци и един руски 
човек, посветил последни-
те години от живота си  на 
България.

Димитър  СТОЯНОВ

По повод 135-та годишнина 
от Освобождението на България 
от османско владичество в Исто-
рически музей Стралджа, от 28 
януари до 4 март бе експонирана 
фотоизложба. В нея бяха предста-
вени 42 снимки, както на руските 
генерали предвождали руската 
армия /Йосиф Гурко, Едуард Тот-
лебен, Фьодор Радецки, Михаил 
Скобелев, Николай Святополк 
– Мирски, Николай Столетов/, 
така и на отделните етапи на 
самата война, като се започне 
от десанта при Свищов, мине се 
през  превземането на Плевен 
и Търново, боевете за Шипка и 
се стигне до подписването на 
Санстефанския мирен договор. 
В изложбата намериха място 
още фотосите на българските 
опълченци, генерал-майор барон 

„Да си спомним не беси-
лото, смъртта и гроба, а това, 
с което Левски е част от нас, 
неделим от българския дух, 
от България!” това беше иде-
ята на организираната среща 
в библиотеката при читалище 
„Просвета-1892” Стралджа в 
памет на Апостола. В нея взе-
ха участие Митко Андонов, 
кмет на общината, Мария То-
лева, зам.кмет и председател 
на читалището в Стралджа, 
Атанаска Христова, секретар,  
учители, ученици от кръжока 
„Млад приятел на книгата”, 
общественици.

140 години   след обес-
ването на най-великия бъл-
гарин идеята за свободата 
продължава да гори. Виолета 
Андонова, секретар на чита-
лището и Парушка Узунова, 

Îñâîáîæäåíèåòî â ñíèìêè
Сейго Ямадзава – първият японец 
участник в Руско-турската война, 
осетинци които са част от руска-
та армия и са се сражавали във 
войната. Офицери и подофицери 
от Финландската гвардия учас-
тници във войната на страната на 
Русия. Своето място в изложбата 
намериха и някой от паметниците 
символи на тази война – Храм-
паметникът на Шипка, Паметник 
бранители на Самарското знаме в 
Стара Загора, Панорама „Плевен-
ска епопея 1877г” и други.

Изложбата бе посетена и раз-
гледана с огромен интерес от 
учениците от шестите класове 
в СОУ „П.К.Яворов” и ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий” Стралджа, 
които първо  изслушаха лекции 
за Руско-турската война и за 
Освобождението на Стралджа 

и Ямбол. Децата си тръгнаха от 
музея дълбоко впечатлени от ви-
дяното и чутото за хората, които са 
се сражавали и загинали в Руско 
– турската война от 1877-1878г., 
благодарение на които днес ние 
сме свободни.

Ñ ãîðåñò è ãîðäîñòÑ ãîðåñò è ãîðäîñò
библиотекар, 
про с л едиха 
живота на Ва-
сил  Иванов 
Кунчев, раз-
казаха за ре-
волюционната 
му  дейност, 
припомниха 
словата му от историческо-
то тефтерче, посланията към 
българския народ, които са 
актуални и днес. „За всич-
ки нас  Левски продължава 
да бъде знаме и символ на 
българския дух, икона пред 
която  се прекланя всеки бъл-
гарин.” допълниха  водещите 
. В своето обръщение към 
присъстващите г-н Андо-
нов подчерта значението на 
книгите в библиотеката пос-
ветени на Левски и тяхното 

разпространение сред децата 
, събуждането на интерес към 
делото на великия българин  
и чрез Интернет, който е 
достъпен днес  за всеки от 
подрастващите. „Да се оп-
итаме да следваме заветите 
на Апостола!”прикани  той  
споделяйки своите мисли за 
силата на българския дух, 
за мащабността на револю-
ционното дело  на Левски и 
приносът му за свободата на 
България.  
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Â Ëîçåíåö ìàéñòîðÿò 
àâòåíòè÷íè ãóãëè
Само преди няколко го-

дини Йорданка Стойчева 
въобще не е предполагала 
с какво ще се занимава 
когато от Сливен се наложи 
да се  завърне в Лозенец. 
Вместо тревогата от без-
перспективност на един 
млад безработен, тя ,обаче 
,е увлечена от идеята да 
изработва народни костю-
ми. Започва почти на шега 
с подготовката на краси-
ва кукерска гугла за своя 
16-годишен племенник от 
Зимница Теодор Иванов, 
който упорито настоявал да 
се види в кукерски одежди. 
„Не знаех, че мога да го 
направя! Просто започнах 
и... гуглата се оказа при-

казно красива!”, споделя 
днес Данчето припомняйки 
си часовете  по подбор 
на материалите, зашиване 
на многобройните пайе-
ти, прибавяне на кордели 
и безброй други шарени 
допълнения, за да се по-
лучи автентична и красива 
маска. Междувременно 
младата жена разбира, че 
между зимничанските и 
лозенските кукерски мас-
ки има различия, както и 
между стралджанските и 
лозенските. Тя се допитва 
до  по-възрастните за тра-
дицията, но за модел изби-
ра  стара, над 30-годишна  
гугла, дело на местния 
майстор Димитър Иванов, 

с която играл кукер съпруга 
й Данчо. 

По-нататък всичко си 
идва на мястото. Йорданка 
с готовност продължава 
да работи с иглата и с 
богатото си въображение. 
Изработила е два мъжки 
капишона, които се оказ-
ват едни от най-красивите 
лозенски кукерски маски. 
Сръчна и упорита успява 
да  приключи една маска 
само за седмица. Изпълня-
ва желанието и на родите-
лите на местни деца, макар 
че изработката на детските 
гугли се оказва много по-
трудна и трудоемка работа. 
Когато  вижда крайния про-
дукт , е истински щастлива.   

Всяка следваща гугла  е 
все по-красива, по-пищна, 
по –оригинална. А тя има 
още идеи.

Открили я като май-
стор по приложни изкуства 
от читалището  приемат 
Йорданка  като безценен 
съветник по традициите 
и участник във всички 
фолклорни празници. Тя 
влезе сполучливо в ролята 
на баба Марта, изработи 
свои мартенички, които 
зарадваха  деца, мъже и 
жени. Имайки досегашния 
опит спокойно се спра-
вя и с изработка на буе-
нешки шапки и народни 
костюми.”Това осмисля 
дните ми, а възможността 

с моя труд да доставям 
радост, е достатъчен сти-
мул да продължавам!”, 
споделя тя. Топли думи 
за благодарност към май-
сторката поднася Петранка 
Добрева, кмет на селото, 
която открито се гордее с 
хора като Данчето. Освен 

това читалище и кметство 
са готови да я подкрепят 
в експонирането на първа 
авторска изложба, за да 
може повече хора да видят 
красотата на лозенските 
традиции и майсторството 
на Йорданка Стойчева.

Надя ЖЕЧЕВА

„Нека с гръмкия  звън 
на стралджанските хло-
пки поздравим избора на 
новия български патри-
арх Неофит! Да е здрав 
и да води към добро Бъл-
гария и българите! Нека 
е добра новата година! 
Нека всички стопани се 
радват на берекет!” С 
тези думи кметът на об-
щина Стралджа Митко 
Андонов поздрави куке-
рите от читалище „Про-
света-1892”, участници 
в поредния кукеровден, 
и  връчи на всички деца 
- кукери, продължители 
на хубавата традиция,  
грамоти и шоколад.  
Близо 50 маскирани 

взеха участие в тра-
диционния кукеровден 
на Стралджа. Красиви 
гугли и капашони, мно-
гоцветни кордели, тежки  

хлопки, завески, геги и 
помети, покрови и гети – 
това показаха  местните 
майстори на кукерски 
одежди пред многоброй-
ните зрители. С тези 
костюми стралджанци 
ще се представят и на 
предстоящия Общин-
ски кукерски празник 
на 10 март. Ритуалът 
по заораване и засяване 
както и благословия-
та на кукерската булка  
е апогея на празника, 
веднага след това иде 
ред на кукерското хоро 
и краденето на булката. 
Зрелището винаги се 
проследява с интерес и 
предизвиква овации. И 
както подчерта Виолета 
Андонова, секретар на 
читалището, „кукеров-
ден иде като първия  
вестител на пролетта 

винаги  седмица преди 
Сирни заговезни, винаги 
с любов и уважение към 
древната традиция”.

    Г-н Андонов отпра-
ви поздравление към чи-
талищното ръководство 
за добре организирания 
празник в който намери 
своето място и оркестър 
„Стралджа”. С особено 
удоволствие поздрави 
най-малките кукерчета 
Станислав Тончев и Ра-
лица Мариянова, както 
и всички останали над 
20 деца, които танцуваха 
пред него, Мария Толе-
ва, зам.-кмет и предсе-
дател на читалището, 
Иван Иванов, зам.- кмет 
и всички останали из-
лезли във февруарския 
следобед, за да се на-
слаждават на кукерския 
театър. 

Най –проблемното в предход-
ния отчетен период читалище 
в община Стралджа проведе 
едно спокойно и безпроблемно 
отчетно-изборно събрание с 
доказателство за това, че сега 
вниманието е насочено към най-
важните  въпроси по ремонта на 
читалищната сграда, укрепване 
на самодейните колективи и 
още повече успешни участия в 
общински, национални и  меж-
дународни прояви. Никакви 
изненади не съпътстваха хода 
на събранието на читалище 
„Възраждане-1926” – Зимни-
ца. Началото – в определения 
час, в залата – кворум от 46 
членове, безпроблемен избор 
на ръководство и комисии. С 
последващ кратък, семпъл от-
четен доклад на председателя 
Елка Пейчева - първо за 2012 
и после за отчетния период 
ноември 2009-декември 2012г. 
Пет самодейни състава носят 
славата на най-голямото село в 
общината като ансамбъл „Златен 
клас” държи първенството  по 
изяви и награди. Заслужени бяха 
благодарностите към всеки от 
танцьорите, към оркестрантите  
и хореографа  Атанас Рекалов. 
Планирайки  осигуряване на 
нови костюми и по-добри усло-
вия за репетициите Елка Пейчева 
изрази увереността си, че през 
новия период Зимница ще има 
и своята детка  танцова група. 
Добавено  беше съжаление за 
невъзможността през послед-
ните две години да се събира 
лазарската група, без изява в 
Перник през миналата година 
останаха  кукерите, които ком-
пенсираха това с организацията 
на пищен кукерски празник в 
селото, коледарската група  през 
2012  също не се събра и не се 
включи  в общинския празник. 
„Все по-трудно става събирането 
на участници в лазарската и ко-
ледарска група”, подчерта Елка 
Пейчева с надеждата, че през 
2013г. тази тенденция ще бъде 
прекратена.

Библиот е кат а , 
която разполага с над 
6700 тома , вече се 
допълва с дейност-
та и на компютърен 
клуб, който е част 
от програмата „Гло-
бални библиотеки”. 
Музейната сбирка, с 
която зимничани се 
гордеят, се нуждае от 
обогатяване, нужно 
е набавяне и на но-
тариален акт за базата, за да се 
определи  необходимия статут 
на селския музей. И този въпрос 
ще стои на вниманието на новото 
читалищно ръководство. Най-
големият успех на читалището 
през отчетния период е проекта 
за 308 хил. лв., благодарение 
на който сградата напълно ще 
се възстанови. Работата е в ход 
и очакванията са ремонта да 
приключи в определения срок. 
Допълнително ще бъдат необ-
ходими средства за подновяване 
столовете в читалищния салон, 
за отопление на голямата зала, 
за завеси и др., което зимничани 
считат, че  може да се осигури с 
помощта на общината и с даре-
ния. Тук последваха заслужени 
благодарности за оказаната по-
мощ на читалището  от страна на 
кмета Митко Андонов и цялото 
общинското ръководство. Сред 
присъстващите, които изслушаха 
с внимание отчетът на настоятел-
ството, бяха гостът Мария Толе-
ва, зам.- кмет и трима общински 
съветници, членове на читали-
щето Радина Парушева, Паруш 
Парушев и Петра Райнова. Под-
насяйки поздравленията на кме-
та Митко Андонов, г-жа Толева 
приветства присъстващите на 
събранието, изрази задоволство-
то си от интереса към работата 
на читалището и подкрепата на 
добрите идеи. „Читалище „Въз-
раждане -1926”-Зимница е едно 
от водещите в общината, играе 
важна роля в живота на селото”, 
подчерта тя с одобрение на съв-
местната работа с кметството, 

училището, детската градина. 
„Пожелавам ви да намерите 
верния път за привличане на 
младите в ансамбъла и другите 
самодейни колективи, за да 
поддържате жив интереса към 
традициите.”, добави тя. Отдели 
внимание и по изпълнението 
на проекта за ремонт на сгра-
дата като спомена за голямата 
ангажираност на общината да 
подпомогне реализацията на 
това дело. Що се отнася до не-
обходимостта за допълнителни 
средства, „читалищата са самос-
тоятелни юридически лица и са в 
състояние да осигурят такива по 
свои пътища. Въпреки това г-н 
Андонов не е безразличен към 
културните институти, общината 
търси начини ремонта както на 
вашето така и на читалището в 
Лозенец да приключи без про-
блеми”. Събранието утвърди 
отчета, плана за работа през 
2013г. и проекта за бюджет, в 
който  планираните приходи са 
в размер на малко повече от 21 
000 лв  Най-голямата част от тях  
е целевата субсидия  от 16 432 лв., 
която ще осигурява преди всичко  
средства за възнаграждения на 
заетите и осигуровки. За културно 
–просветна дейност са предвиде-
ни 1200 лв. В новото читалищно 
настоятелство, което отново ще 
се оглавява от Елка Пейчева,  
ще работят Теньо Иванов, Иван 
Железчев, Генка Парушева и Кра-
симир Георгиев. Проверителната 
комисия е в състав Йордан Вел-
чев, Митка Иванова и Николай 
Марчев.

Ñòðàëäæàíñêèÿò êóêåðîâäåí
Çâúí íà ñòîòèöè õëîïêè  çà Ïàòðèàðõ  Íåîôèò

"Çëàòåí êëàñ" ùå ñè èìà è äåòñêà ôîðìàöèÿ"
Îò÷åòíî-èçîðíîòî ñúáðàíèå íà ÷èòàëèùå „Âúçðàæäàíå-1926”- Çèìíèöà
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Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, 
машинно пастиране
 продажба на пълна гама 

нови гуми
 при закупуване на 4бр. 

задължително  
    отстъпка, монтажа и ба-

ланса- безплатни
 авточасти за всички ви-

дове западни и японски авто-
мобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

Áúëãàðñêàòà òðàäèöèÿ çàðàäâà Áúëãàðñêàòà òðàäèöèÿ çàðàäâà 
ôðàíöóçîéêèôðàíöóçîéêè

Мартенска пролетна изненада под-
несоха дамите от клуб „Надежда”на 
гости и жители на Стралджа. В първия 
ден на женския месец Мартенка, внуч-
ката на баба Марта, върза мартенички 
на всички, които се оказаха в центъра 
на града. Сред щастливците бяха и 
студентките по право от Лион, Фран-
ция Сикстин и Ками, доброволци към 
фондация Бон Мин, които вече десет 
дни са в Стралджа, за да помагат на 
децата от Социално-педагогически 
интернат. Получавайки червено-бе-
лите символи на пролетта заедно с 
кокичета и минзухари , чаровните 
момичета не скриха удоволствието 
си  и горещо благодариха на дамите 
от клуб „Надежда”. Те  споделиха пре-
красните впечатления от България и 

желанието да продължават да работят 
за възпитаниците на СПИ. „У нас, във 
Франция, 1 март е Ден на жената, а на 
8 март отбелязваме  Денят на Бога!” , 
обясниха те на новите си приятели от 
Стралджа. Мартенка от клуб „Надеж-
да” върза мартенички на десетки деца, 
жени и мъже. Тя посети и общината, 
където зарадва със своите подаръ-
ци общинските служители. Кметът 
на общината Митко Андонов, зам.
кмета Иван Иванов и инж.Радостина 
Василева, прекъснаха работата си, за 
да посрещнат скъпата гостенка и да 
приемат мартеничките с благодарност 
към клуб „Надежда” за добрата идеи 
и възможността да направят красив и 
незабравим празника за колкото може 
повече хора.

Íà 1 ìàðò â ÑòðàëäæàÍà 1 ìàðò â Ñòðàëäæà

РАЗМЯНА НА КЛУБНИ  ВИЗИТИ

Ãàëà  è Ïåéî  ïîñåòèõà è  Äæèíîò
Приятна изненада под-

несоха на своите гости от  
клуб „Дълголетие” Стралджа  
домакините от пенсионерски 
клуб в Джинот. Планирана 
като среща за обмяна на 
опит  визитата се превърна в 
истинско приключение и  ве-
селие. Още при пристигането 
стралджанци бяха посрещна-
ти като скъпи гости с хляб и 
сол, с кокичета , с поздравле-
ние от Николина Филипова, 
председател на джинотския 
клуб и  с народни хора. В 
последвалата размяна на 
фолклорни програми от са-
модейците при двата клуба се 
получи истинско надпяване 
и надиграване. Хумористите 
Руска Балтова и Мартин 
Жечков избраха най-доброто 
от своите забавни скечове 
и обраха овациите. Все пак 
най-интересното беше изненадващото пристигане на Пейо с велосипеда придружаван 
от Гала. Сполучливо дегизирани  местните артисти Николина и Галя  предизвикаха 
дори смущение сред присъстващите, които не знаеха какво да очакват.  Покана за поща 
получиха щастливците Донка Миронска, Донка Жечева и Мартин Жечков, а минути по-
късно разбраха, че поръчител за това е тяхната  приятелка от младини Стоянка Митева, 
учили заедно в Селскостопанския техникум в Стралджа преди повече от половин век. 
Имаше прегръдки, имаше вълнение, имаше и сълзи. Прекрасната вечер , която днес всеки 
определя като незабравима, продължи с още песни и танци. Допълнително очарование 
на празника беше отрупаната трапеза с домашни ястия, десерти, питиета. „Джинотци 
са прекрасни хора, много добри и много сърдечни. Те наистина показаха как трябва  да 
живеем заедно , да се веселим, за да се чувстваме добре. Клубът в Джинот ни показа, че 
не е важно къде живеем , а как го правим. Ние ще приложим някой от идеите на Джинот 
и в нашата работа. И ще продължим да си гостуваме!” , каза Донка Жечева, председател 
на клуб „Дълголетие” Стралджа поднасяйки огромна благодарност към своята колежка 
Николина Филипова и всички от пенсионерски клуб Джинот. 

×ÅÑÒÈÒ ÐÎÆÄÅÍ ÄÅÍ!
Социалните работници от Звено „Домашен 

социален патронаж” Стралджа честитят празника 
на своите потребители , родени през месеците 
януари, февруари и март.

ЯНУАРИ
Стоян Пенев Стоянов, Стралджа

М.ФЕВРУАРИ
Мария Русева Димова, Стралджа
Митка Симеонова Иванова, Стралджа 
Недялка Кунева Кремъкова, Стралджа
Иван Илиев Наков, Атолово
Трендафил Атанасов Трендафилов, Атолово
Стоян Димитров Стоянов, Атолово
Стефан Енчев Шивачев, Зимница
Въльо Стефанов Митев, Зимница
Щелияна Колева Илиева, Зимница

М.МАРТ
Ойка Енчева Железчева, Стралджа
Митка Славова Панкова, Стралджа
Величка Минчева Атанасова, Стралджа
Деспа Георгиева Кунева, Стралджа
Станка Тодорова Иванова, Джинот

ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ
На 16 март т.г. в гр. Пловдив ще се проведе СРЕЩА НА 

БЪЛГАРИТЕ –БРИГАДИРИ, работили в бившия СССР от 1957 
до 1966 г. в Краснодарския край.

Срещата ще се състои в гр.Пловдив, , 12 ч. в ресторант „Ме-
гдана”/ до гарата, срещу автогара Юг/.
Желаещите да участват да се обадят на тел. 032/ 96-77 или 

0896 51 80 84 – Гена Маркс.

 Празникът Първи март зарадва и децата от ЦДГ"Мати Рубенова" 
и ЦДГ"Здравец" Стралджа, където Баба Марта гостува с кошница 
мартенички и пролетни цветя. 

Ïàìåòíèêúò íà 
Âúëêàíà çàäúëæàâà

 „Изграждането  паметник на голямата и 
обичана народна певица Вълкана Стоянова 
в родното й село Люлин   задължава както 
кметството така и общината. Ние сме тези, 
които ще се погрижим за цялостна промяна 
центъра на селото където ще бъде издигнат 
паметника.”, подчерта на поредната среща 
с Инициативния комитет в Люлин кметът 
на община Стралджа Митко Андонов. Той 

беше там заедно с архитект Евгени Чобанов 
и скулпторът Минчо Огнянов, за да се 
уточнят подробности по избора на мястото 
и благоустрояване на района. Стана ясно, 
че предстои обновление  на читалищната 
сграда, подмяна на плочките в района. Да-
рителската сметка за построяването на па-
метника  е допълнена с нови постъпления, 
които, както потвърди кметския наместник 
Диньо Капитанов,  са надхвърлили  4000 
лв.  Последните  вносители са Александър 
Димитров , собственик на фотоволтаичен 
парк в селото, Васил Танев, бизнесмен, 
Велко Христов, арендатор в Първенец, 
Ангел Иванов и др. Общата стойност на 
проекта е 6 000 лв. , скулпторът Минчо 
Огнянов вече е започнал  изпълнението, а 
откриването на паметника се планира да 
стане в навечерието на 24 май.


