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Съборът „Мараш пее“  Страл-
джа 2017 отмина, но остави от-
печатък като един с най-много 
участници. 25 танцови колективи 
с около 700 участници  показаха 
изкуството си пред многобройната 

публика и гости. Най-хубавото 
беше, че с присъствието на множе-
ство детски и юношески състави  
„Мараш пее“ отново доказа ,че 
не остарява и остава вечно млад. 
Между тях бяха  съставите на Зим-

ница, Болярово, Елхово, Омуртаг, 
Ямбол, Карнобат и др.  Тази годи-
на интерес към събора проявиха и 
клубове, които бяха приветствани 
от публиката. Домакини и гости 
посрещнаха с ръкопляскания из-
явата на танцовия колектив при 
НЧ“Стралджа 2016“ с ръководи-
тел Нели Тончева Кавалджиева и 
хореограф Каньо Канев, които се 
раздадоха на сцената. 

   По решение на организато-
рите  в началото на събора кме-
тът на общината Атанас Киров 
удостои с награда – Почетен знак 
Герб, Почетна грамота и Почетна 
значка Ойка Пенева, за дългого-
дишно участие в самодейността , 
успехи в опазване, съхранение и 
разпространение на българската 
народна песен.

Подробности  може да откри-
ете в подлистника, посветен на 
двата народни празника.

Þáèëååí 10-òè Êîíêóðñ-íàäïÿâàíå Þáèëååí 10-òè Êîíêóðñ-íàäïÿâàíå 
“Ñ ïåñíèòå íà Âúëêàíà Ñòîÿíîâà“ “Ñ ïåñíèòå íà Âúëêàíà Ñòîÿíîâà“ 20172017

Интересен, богат, разнообра-
зен – така може да се определи 
10-то юбилейно издание на Кон-
курса-надпяване в Стралджа на 
името на Голямата Вълкана. От 
най-различни краища на Бълга-
рия  се стекоха млади и по-въз-
растни изпълнители на народни 
песни, които се опитаха да дос-
тигнат майсторството на своя ку-
мир. В конкурса бяха допуснати и 
фолклорни певчески групи, които 
допълниха очарованието на праз-
ника. Равносметката показва, че 
в надпяването са участвали 43 

индивидуални изпълнители на 
възраст от 5 до 87 г., едно трио, 
два дуета и 20 певчески групи 
от които една мъжка. В детската 
група се състезаваха 9 пред-
ставители. Изпяти бяха над 70 
Вълканини песни, като само 20 от 
тях се повториха. Като най-пред-
почитани бяха отново „Женала 
е дюлбер Яна“, „Завило се вито 
хоро“, „Иван на Маргя думаше“, 
„Алтънлъ Стоян войвода“ и др. 
Така по мащабност 10-я Конкурс 
се оказа с най-много участници 
и най-много представени Вълка-

нини песни. В града пристигнаха 
изпълнители от Котел  и Ямбол, 
Варна и София, Попово и Екз.
Антимово, Добрич и Шумен, Ген.
Инзово, Бургас, с.Нова Черна, 
с.Вълчин…Домакините се пред-
ставиха както с фолклорни групи, 
така и с индивидуални изпълни-
тели, които  за радост бяха сред 
най-добрите. Организаторите се 
погрижиха всеки от участници-
те да получи  от новоиздадения 
Алманах и значка на певицата, 
а Стоян Варналиев подари от 
своята марка с лика на Вълкана. 

Âîëåí Ñèäåðîâ:

Îáùèíà Ñòðàëäæà  ùå 
óñåùà ïîäêðåïàòà ìè!
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Тел. 0885190168 Станьо Узунов ПРОДАВА:
Сеялка за житни култури  MaterMacc”Pneusej” – Сло-

вакия – модел 4,5 М - 2 бр.
Работна широчина: 4,5 м
Транспортна широчина: 4,5 м
Сеещи дискове: 36, двойни тип DхD
Дозиращ апарат: безстепенен, „ACCORD”
Обем на бункера за семе: 1 150 л
ВОМ 1000 обр/мин
Хидравлични маркирида
Зариващи пружини „S” типда
Тегло: 720 кг /без семена/
Необходима мощ на трактора: над 80 к.с.
ЦЕНА: по договаряне
Тороразпръсквач прикачен РЦП – 2,5 м – 1 бр.
Тип – полунавесен
Производство на Полски Тръмбеш
ЦЕНА – 1500 лв.

Îáùèíà Ñòðàëäæà  ùå 
óñåùà ïîäêðåïàòà ìè!

Âîëåí Ñèäåðîâ:

Волен Николов Сидеров е български политик 
и журналист, лидер на  партия „Атака“. Роден 
през 1956г. в Ямбол. Народен представител е от  
2005г . Автор на книгите „Бумерангът на злото“, 
„Властта на Мамона“, „Българофобия“, „Основи 
на българизма“.  В момента народен представител 
от 31 ЯМИР.

Г-н Сидеров,  Вие бя-
хте гост на Стралджа 
по време на  Традицион-
ния събор на народно-
то творчество „Мараш 
пее“. Какво е впечатле-
нието Ви?
Посетих този град и 

народния събор „Мараш 
пее“ по покана на Гроз-

дан Иванов, зам.кмет на 
общината. Радващо е, че 
ние, българите, пазим фол-
клорните си традиции. 
Поздравления за община 
Стралджа, която поддър-
жа  този хубав празник. 
Знаем колко трудно се ор-
ганизират такива мащабни 
прояви, но тук явно  ръко-

водството и целият екип 
на кмета Атанас Киров се 
справят, работят сърцато 
за което ги поздравявам!

- Вие сте депутат от 
31 ЯМИР и вече се анга-
жирате с проблемите на 
областта, как присъства 
Стралджа във Вашите 
планове за подпомагане 
на общините?
Първо искам да бла-

годаря на всички жите-
ли на община Стралджа, 
които гласуваха доверие 
на коалиция „Обединени 
патриоти“.Радващо за мен  
е, че в три поредни вота   
Стралджа е на първо място 

в България  по процент  
подкрепа за „Атака“. Да, 
вече се ангажирах с кон-
кретни действия за града. 
Първата подкрепа ще бъде 
за ремонта на ул.“Хемус“, 
която е част от Републи-
канската пътна мрежа и 
се иска намесата на дър-
жавата. Общината сама 
е безсилна да промени 
нещата. Тук е моята рабо-
та да внеса предложение 
към  министъра на МРРБ. 
Гарантирам, че по време 
на мандата община Страл-
джа  ще усеща подкрепата 
ми като част от решаване 
проблемите на държавата.

 

Ï Î Ê À Í À
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА,
СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ доразви разработената Стратегия за ВОМР, като включи 

в нея и мерки, допустими за финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020. Предстои кандидатстване за финансиране по Подмярка 19.2 ”Прила-
гане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”  на 
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони. В тази връзка СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ Ви кани да 
присъствате на обществено обсъждане на актуализираната Стратегия за ВОМР на СНЦ 
„МИГ–Стралджа 2016г.“, което ще се проведе на 25.05.2017г. от 11.00 часа в Центъра за 
обществена подкрепа, гр. Стралджа.

Ръководството на Община 
Стралджа организира учредяване 
на Младежки обществен съвет, 
чрез който идеите на младите 
хора в общината да бъдат реа-
лизирани. Съдействие и активна 
подкрепа за това  оказа Гроздан 
Иванов, зам.кмет на общината, 
който  благодари на младите хора 
отзовали се на поканата и изрази 
увереността си, че  така много по-
силно  и ясно ще се чува гласът 
на младите: „Вярвам, че вие ще 
проявявате активна гражданска 
позиция и ще давате пример за 
това на останалите. Общинско-
то ръководство  се надява да 
участвате активно в местното 
управление и заедно да бъдем в 
помощ при решаване проблемите 
на младото поколение. „

С обещанието за провежда-
не на месечни подобни срещи 

присъстващите представители 
на трудова и учаща младеж 
потвърдиха готовността си да 
поддържат жива и постоянна 
връзката с общината, да посочват 
всички вълнуващи ги въпроси, за 
да се превърне Младежкия об-
ществен съвет в спойката между 
млади хора и общинска управа. 
Споделено беше  желанието за 
откриване на фитнес зала, за раз-
витието на спорта, създаване на 
местен Младежки център. Много 
приятно впечатление направи, че 
младите хора се вълнуват от еко-
логичната обстановка в района, 
имат добри идеи за благотвори-
телност, настояват за по-богат 
културен живот в града. „Ние 
адмирираме всяка добра идея!“, 
подчерта г-н Иванов и инфор-
мира за намеренията на кмета 
Атанас Киров чрез проект да се 

Â Îáùèíà Ñòðàëäæà ãëàñúò íà ìëàäèòå ñå ÷óâà
изгради спортна зала в Стралджа, 
както и да се обособи шахматен 
клуб. Поети бяха ангажименти 
и за ремонтирането и подмяната 
на част от детските кътове в 
града. Само ден след учредяване 
на организацията  дойде и съоб-
щението, че за фитнес залата  са 
проведени разговори с бизнес-
мени, занимаващи се с подобен 
вид дейност и вече се урежда 
нужното помещение. Започват 
проучвания и за организиране  
на детска дискотека в часовете 
от 19 до 22ч. „Стралджа е нашият 
град, обичаме го и искаме да се 
чувстваме добре в него!“, заявиха 
с благодарност към г-н Иванов  
младите хора, които  планират но-
вата си среща  само след седмица 
когато ще са готови с конкретен 
план и за първата си организирана 
проява – 1 юни – Ден на детето.

Областният управител 
на област Ямбол Димитър 
Иванов на първия бри-
финг с регионални медии 
представи сформирания 
вече политически и упра-
вленски екип в Областна 
администрация Ямбол. 
Димитър Иванов е за трети 
път областен управител в 
правителство с премиер 
Бойко Борисов. В първи-
те си думи пред медиите 
областният управител Ди-
митър Иванов благодари 
за оказаното доверие от 
страна на Бойко Борисов 
и ПП ГЕРБ. На служебния 
областен управител Ива-
нов изказа благодарност 

за това, че не 
се е потдал 
на външни 
влияния  и 
е  з апазил 
а д м и н и -
стративния 
екип. Дими-
тър Иванов 

изрази удовлетворението 
си, че и пред обществе-
ността стана ясно, че осво-
бождаването на областни 
управители от служебния 
премиер е било напълно 
неоснователно и немоти-
вирано, за което самият 
Огнян Герджиков призна. 
Категоричен бе, че екипът 
в Областна администрация 
се запазва, а той разчита 
изцяло на заместник об-
ластните управители.  

Двамата нови заместник 
областни управители на 
област Ямбол са Волен 
Дичев и Христо Колев. 

Волен Дичев е на 32 го-
дини. Завършил е езикова 

Äèìèòúð Èâàíîâ ïðåäñòàâè ñâîèòå 
çàìåñòíèöè Âîëåí Äè÷åâ è Õðèñòî Êîëåâ

гимназия „Васил Карагьо-
зов“ в Ямбол и висше об-
разование в УНСС София. 
От 2014 година до назна-
чаването му за замест-
ник областен управител е 
бил общински съветник в 
Общински съвет Ямбол, 
от групата на ПП ГЕРБ. 
През последната година и 
половина е и председател 
на постоянната комисия 
„Бюджет и финанси“. Ра-
ботил е като счетоводи-
тел 9 години. В Областна 
администрация част от 
правомощията на Волен 
Дичев ще са свързани с 
осъществяване дейностите 
в областта на финансовото 
управление на бюджета, 
държавната собственост, 
дейности в областта на 
опазване на околната сре-
да, бедствията и авариите, 
областта на транспортното 
обслужване и безопасност-
та на движението. 

Христо Колев е от Ям-
бол, на 40 години. Завър-
шил е МГ „Атанас Радев“ и 
след това Стопанска акаде-
мия „Д.А.Ценов“ в Свищов 
. Семеен с три деца. След 
известно пребиваване и 
професионално развитие в 
банковия сектор в София се 
връща със семейството си в 
Ямбол, където продължава 
професионалния си път. 
От 2005 година е член на 
ПП „Атака“ и представя 
Коалиция „Обединени па-
триоти“ в политическия 
кабинет на Областна ад-
министрация Ямбол. В 
администрацията той ще 
поеме осъществяването на 
дейностите в областта на 
образованието, младежта 
и спорта, организацията, 
координацията и изпълне-
нието на областни планове, 
стратегии и програми за 
регионално развитие, дей-
ностите в областта на труда 
и социалната политика.

СИГУРНАТА ЗАЩИТА
Стралджа, УЛ. Хемус № 4
СЕРВИЗ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ - ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ
• Проверка, ремонт, зареждане на пожарогасители
• Продажба на нова пожарна техника
Тел. 0888 741 181

ЗА ТЕЗИ, КОИТО ТЪРСЯТ РАБОТА!
ИГРАЛНА ЗАЛА – СТРАЛДЖА
НАБИРА ПЕРСОНАЛ
Тел. 0884 808 808

КРАТКИ ОБЯВИ
Тел. 0897 805 912 ПРОДАВА ИЗГОДНО  имот- едноетажна къща с двор в Страл-

джа на ул.“Тракия“
Тел 0885222006 продава едноетажна къща в Стралджа с допълнителни постройки, 

гараж и двор. Цена по договаряне.
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Íà âíèìàíèåòî íà ñúâåòíèöèòå 
- ñîöèàëíèòå óñëóãè

 Приемане 
отчет за  из-
пълнение на 
Годишен план 
за развитието 
на социалните 
услуги на об-
щина Страл-
джа за 2016г. 
заедно с прие-
мане Годишен 
план за 2017 и 
2018г. са пър-
вите въпроси, който предстои да обсъдят на 20-тото 
си заседание съветниците в Стралджа. Председателят 
инж.Живко Ангелов обяви, че то ще се проведе на 25 
май т.г. от 13,30ч. Ще последва приемане Стратегия 
за личностното развитие на децата и учениците от 
общината, обсъждане и приемане отчета за дейността 
и изразходените средства от ФК"Червена звезда" Ка-
менец за 2016г. В дневния ред са включени и докладни 
записки относно продажба чрез публичен явен търг на 
ПИ № 12364 с площ от 0,751 дка в с.Зимница, относ-
но удължаване на срока за погасяване на Договор за 
кредит, относно предоставяне на временен безлихвен 
заем от бюджета на общината на СНЦ"МИГ -Стралджа 
2016", относно предоставяне на безвъзмездно ползване 
на помещение за офис на МИГ-Стралджа 2016 и др. 
Кметът Атанас Киров е вносител на докладна записка 
относно използване на обезпечения по чл.60 от ЗУО 
за финансиране на едногодишен следексплоатационен 
мониторинг на закритото депо за неопасни отпадъци 
на община Стралджа.

Âúçïèòàòåëíè äåëà
На 9 май т.г. Местната комисия за борба с противо-

обществените прояви на малолетни и непълнолетни/
МКБППМН/ в Стралджа  разгледа   4  възпитателни 
дела спрямо малолетни и непълнолетни. Провинили-
те се деца са на възраст от 14 до 17 г. като всички са 
извършили кражби.   И четирите дела са разгледани и 
приключени  успешно с наложени възпитателни мерки. 
Три от децата получиха „предупреждение“ и едно  е с 
възпитателен надзор от обществен възпитател за срок 
от 1 г.

 Образуването и разглеждането на възпитателните 
дела в общината  протича безпроблемно по установения 
законов ред, потвърди секретарят Живка Йорданова.  
Като затруднение обикновено се отчита отсъствието на 
родителите, които или живеят разделени, или   работят 
в чужбина, а  отглеждането на децата е поверено на  
близки и роднини.  Отчита се че възпитателната мярка 
“поставяне под надзор на обществен възпитател” е 
най-ефективна, което е свързано и с активността и ре-
зултатността от извършената дейност от обществения 
възпитател, работещ с малолетния или непълнолетния. 
Членовете на комисията са единодушни, че и преду-
преждението изиграва своята роля тъй като провинилите 
се „си взимат бележка“ и обещават да бъдат примерни. 
Местната комисия за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни си партнира  
добре с Районно управление "Полиция" и  инспектор 
"Детска педагогическа стая“. Органите на реда винаги 
са в помощ на МКБППМН и  оказват съдействие по 
различни преписки или за принудителното довеждане 
на малолетни или непълнолетни и техните родители, 
неявили се за разглеждане на възпитателните дела", 
потвърди г-жа Йорданова. 

   За 2017 г. до момента образуваните и приключени  
обществени дела срещу малолетни и непълнолетни  са 
само 5.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Ïðîåêò „Çâåíà êúì ÄÑÏ â îáùèíà Ñòðàëäæà – 2“

ÍÅÎÖÅÍÈÌÀ ÏÎÌÎÙ
По-спокойни, по-

приятни са дните на 
над 200 възрастни, 
болни и самотни хора 
от община Стралджа, 
които оцеляват благо-
дарение   грижите на 
около 50 социални  
асистенти .  Изпъл-
нението на проекта 
„Звена към ДСП в 
община  Стралджа 
– 2“ по Оперативна 
програма „Развитие 
на човешките ресур-
си“, съфинансирана 
от Европейския социален фонд на ЕС, се оказва спа-
сителен пояс за хората в нужда, които непрекъснато 
се увеличават. За съжаление между тях има и деца. 
След изпълнението на първия проект с обгрижване на 
117 жители на общината  от 52 социални асистенти,  
мултиплицирането  видимо променя съотношението. 
Стралджа е една от многото общини  у нас в които 
десетки  инвалиди се нуждаят от обгрижване, но нямат 
пари да си  осигурят сами помощници. Отпуснатите 
средства от  Европейският социален фонд са добро-
то решение за общинското ръководство което търси 
нови възможности за осигуряване спокоен живот на  
инвалидите и съответно работа за безработните.  Под-
писалите договор като социални асистенти по проекта  
работят почасово и получават   възнаграждение  като 
максимално ангажиментът им е за 21 месеца, считано 
от 1 март 2016г.

Всеки ден към домовете на различни хора от 
Стралджа и селата Александрово, Атолово, Войни-
ка, Джинот, Зимница, Иречеково, Каменец, Леярово, 
Лозенец, Недялско, Палаузово, Поляна, Първенец, 
Тамарино и Чарда  тръгват социалните  асистенти. За 
да се посветят на очакван , ценен и благороден труд. 
Най-често предпочитаната втора  услуга по проекта е  
здравната.  Около 150 са потребителите й, близо 50 
са пожелали  рехабилитация, а 78  -  психологическа 

подкрепа.
Когато вратата се отвори 

и при Пепа Авджиева влезе 
социалния асистент лицето 
на жената грейва, защото 
знае, че предстоят приятни 
часове на грижа и внима-
ние. С топли думи за своята 
помощничка говори Стойка 
Кавалджиева, не могат да 
се изхвалят Тяна Димова, 
Ради Радев, Симеон Йор-
данов, Минка Годжева…А 
семейството на Ойка и Пеньо 
Пеневи вече са приятели със 
своя личен асистент. Един 
от най-възрастните потре-
бители по проекта е зимни-
чанката Донка Георгиева, родена през 1924г. Както 
тя така и съселяните й Маринка Проданова, Невенка 
Банчева, Щилияна Колева признават, че помощта е 
неоценима. За Стефка Джапунова и Тодор Вълков от 
Лозенец, за  Васил Колев и съпругата му от Недялско, 
за Марийка Димова от Палаузово надеждата има име и 
то е на социалните асистенти. От Тамарино са едни от 
най-дългогодишните потребители на този род услуги 
осигурени от общината, участвали във всички подоб-
ни социални проекти – Васил Тенев, Пенка Желева, 
Пенка Мирчева не пестят благодарностите за екипа 
и за ръководството на общината. Не е по-различно 
отношението и на ползвателите от Каменец Митко 
Иванов и Златка Георгиева.

Това са само част от имената на всичките около 200 
потребители – всеки със своя съдба, със своите болки и 
радости, всеки с надеждата, че ще има кой да се грижи 
за тях. Според Недялка Димитрова, нач.отдел „Хума-
нитарни дейности“  и ръководител на проекта, това е 
част от социалната политика на общината насочена 
към възрастните и болни хора: „Ще продължаваме да 
помагаме, да разработваме  проекти, които да носят 
удовлетворение на хората като желанието ни е те да 
бъдат по-дългосрочни и по-всеобхватни!“

Процедурата се осъществява с финасовата подкрепа на Европейския со-
циален фонд Община Стралджа Проект № BG05M9OP001-2.002-0022-C01  

„Звена към ДСП в община Стралджа-2 ”

Øàìïàíñêî ïîëÿ ñòàðòà íà 
îáíîâëåíèåòî ïðè áë.49

Ñàíèðàíåòî íà æèëèùíèòå áëîêîâå â Ñòðàëäæà - ïðàçíèê çà ñîáñòâåíèöèòå

И в бл.49- Стралджа  
успешно стартира реална-
та строителна дейност по 
Националната програма за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 
сгради. Собствениците на 
жилища изразиха своя-

та радост със специално 
подготвена почерпка за 
строителите, шампанското 
гръмна Гроздан Иванов, 
зам.кмет на общината, кой-
то изрази задоволството си 
от поетапното включване 
на планираните за санира-

не жилищни блокове. От 
името на всички добави 
увереността си, че строите-
лят „Обединени за Страл-
джа-2016“ ДЗЗД, предста-
влявано от инж.Димитър 
Керемедчиев ще приключи 
СМР за три месеца.

Обектът е многофамилна 
жилищна сграда изградена 
по системата Пакетнопов-
дигащи плочи с окачени 
фасадни панели. Построена 
е през 1980 г. и предста-
влява блок с 2 входа на 5 
етажа с разгъната застроена 
площ от 3077 квадратни 
метра, съставена от 30 
апартамента.

За въвеждане на мерките 
за енергийна ефективност 
са предвидени 385 000 
лева: топлинно изолиране 
на външните ограждащи 
елементи – външни стени, 
тавани, подове и др., под-
мяна на дограма, ремонт на 
покрив, фасада, освежаване 
на стълбищна клетка и др., 
въвеждане на енергоспестя-
ващо осветление в общите 
части, конструктивно ук-
репване в случай на нужда.

Строителен надзор по 
време на строителството 
ще бъде изпълняван от „ 
Актив Р” ЕООД, гр. Бургас, 

с представител инж. Румен 
Димов.

Представител на Об-
ластния управител на об-
ласт Ямбол е инж. Руска 
Йовчева.

  Възложители на обекта 
са Община Стралджа, пред-
ставлявана от кмета Атанас 
Киров и Сдружението на 
собствениците с председа-
тел Динка Христова.
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Ïðàçíèê â ÎÓ“Ñâ.Ñâ.Êèðèë è Ìåòîäèé“ - Çèìíèöà

Ñ ïîêëîí ïðåä áðàòÿòà 
Êèðèë Ìåòîäèé

Тържествено, с поклон 
пред братята Кирил и Ме-
тодий, създатели на бъл-
гарската азбука, започна  
празникът в Основно учи-
лище – Зимница. С цветя 
и усмивки, със знамена  , 

песни и стихотворения. В 
присъствието на гостите 
Роска Стойкова, секретар 
на общината и Недялка Ди-
митрова , нач.отдел „Хума-
нитарни дейности“ деца и 
учители показаха колко ста-

рателно са се подготвяли и 
колко горди се чувстват от 
това, че училището носи 
имената на Светите братя. 
В приветствието си дирек-
торът Галина Александрова 
поздрави децата и колегите 

си с пожелание с пожела-
ние празникът да бъде само 
част от множеството про-
яви на училището и нови 
успехи. С топли думи към 
присъстващите се обърна и 
г-жа Стойкова, която под-

несе поздравления от името 
на кмета Атанас Киров. Тя 
увери педагозите и учени-
ците, че общината ще про-
дължава да прави всичко 
необходимо за осигуряване 
на възможно най-добри 

условия за образованието 
на подрастващите. 

Част от празникът беше 
връчването на награди на 
изявили се ученици и на 
учители с постигнати ус-
пехи през годината. 

Часовете по изпълнение 
на проект „Твоят час“ за 
второкласниците от ОУ“Св.
Св.Кирил и Методий“ Зим-
ница са очаквани с ра-
дост. Защото децата имат 
възможност да докажат 
какво могат, да развихрят 
въображението си в създа-
ването на красота. Всички 

от групата по интереси с ръ-
ководител Събина Тончева 
участват във всяко събиране 
с огромно желание. Темата 
„Магията на цветовете“ 
ги провокира да оцветяват 
гипсови фигури. Резулта-
тът изненада и творците, 
и техния ръководител. Не 
по-малко интересно беше 

когато трябваше да подгот-
вят празнични  картички. 
Почувстваха се особено 
горди от факта, че с тях обо-
гатиха Коледния базар в об-
щината и доставиха радост 
на други хора. Повярвали в 
способностите си малките 
се впуснаха и в по-сложни 
техники. Оцветяването на 

Äà áúäå èíòåðåñíî â ÷àñ!
"Да бъде интересно в час" - това бе идеята на обуче-

нието "Съвременни методи на преподаване" с лектор 
Венета Узунова, организирано от РААБЕ за педаго-
гическите специалисти от ОУ с. Зимница. Учителят 
в наши дни трябва да е близо до своите ученици, да 
поднася учебния материал интересно и интерактивно. 
Мероприятието е част от задължителната квалификация 
по Наредба за статута и професионалното развитие 
на учителите на МОН. Бяха проигравани различни 
педагогически ситуации,отговарящи на облика на съ-
временното училище.

Ïðåäñòàâèòåëíî 
çàíÿòèå
В изпълнение на проект „Твоят час“ – студио „Кра-

сота“ към ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа с 
ръководител Димка Шидерска – Русева проведе заклю-
чително представително занятие с участието на роди-
тели и други близки на децата. Направени бяха дамски 
и мъжки прически, грим и маникюр като в ролята на 
манекени и коафьори сполучливо и с голямо желание 
влязоха самите ученици. Жури определи най-добре 
представилите се, връчени бяха Грамоти и награди. 
Всички родители също получиха Грамота за партньор-
ство по проекта. Провеждането на представителната 
изява беше съпроводена с много положителни емоции 
и желание за нови съвместни творчески изяви.

Учениците трябваше да покажат до колко са прео-
долели трудностите в обучението по български език и 
литература.По време на часовете те изучаваха буквите 
и техните звукове,образуваха срички,думи и изречения.

В своята работа  г-жа Росица Николова и г-жа Диана 
Балъкчиева използваха иновативни практики и упраж-
нения от образователния сайт „Уча се“.

Проведоха се две игри по групи ,със състезателен 
характер.Това въодушеви децата и те с хъс се втурнаха 
да лепят думички  и да подреждат изречения.

Победителите бяха похвалени и поощрени,а на ос-
таналите беше обещан втори шанс.

Ïðîåêò “Òâîÿò ÷àñ“ â ÎÓ“Ñâ.Ñâ.Êèðèë Ìåòîäèé“-Çèìíèöà

Âðåìå çà ðàäîñò, âðåìå çà òâîð÷åñòâî
фигури, рисуване върху 
стъкло, камък и дърво отво-
ри  още един прозорец към 
изкуството. А заслужената 
похвала от г-жа Тончева е 
достатъчен стимул да про-
дължават напред.  

  Общо предвидените ча-
сове по проект „Твоят час“ 
са 70 и три пъти седмично 
второкласниците имат по-
вод за творчески срещи. 
„След направената излож-
ба в края на април, след 
одобрението на учители 
и госта  г-н Стойков от 
РУО Ямбол, децата добиха 
кураж, че могат и са още 
по-амбициозни!“, твърди 
г-жа Тончева. На 31 май е 
следващата планирана изя-
ва когато отново в родното 
училище малките творци 
ще покажат най-новите си 
експонати.

Äîáðîòî ñå âúçïèòàâà
Äåöà îò ÑÓ“Ï.ßâîðîâ“ ñ ëè÷íè ñðåäñòâà 
çà Àïîñòîëà
Те са ученици от ІІІ б клас на СУ“П.Яворов“ в Страл-

джа. И са също като всички останали –един път палави, 
друг път по-послушни, но когато става дума за това да 
помогнат за добро всички реагират като един. Така заедно 
подкрепили инициативата за подпомагане лечението на 
учителка от училището. Без никакви колебания взели и 
решението да дарят свои средства  за изграждане паметна 
плоча на Апостола в Стралджа. Сумата не е голяма, но 
жестът може да засрами много други, защото това са 
деца предимно от ромски произход, семействата им  са 
от бедните квартали и всъщност заделяйки  своя лев за 
Левски те лишават себе си. Същите тези деца добре знаят 
кой е Васил Иванов Кунчев, някой от тях са участвали в 

училищните състезания по лъвски скок и имат Грамоти, 
потвърди Веселина Димитрова, възпитател на класа. Да, 
доброто се възпитава, то ще продължи да дава своите 
плодове и когато децата пораснат!  
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Çà ï÷åëèòå ñ ëþáîâ
Ñëåä öèêëè÷íèòå ïðîëåòíè äúæäîâå ï÷åëàðèòå îò ðàéîíà ñà â î÷àêâàíå 

íà äîáðà ïàøà çà ï÷åëíèòå ñåìåéñòâà. 
Да се посветиш на пче-

ларството е не само удо-
волствие, то е преживява-
не, то е поезия! Това ще 
потвърди всеки пчелар. 
Защото тези работливи, 
неуморими и понякога 
тайнствени в поведение-
то жилещи насекоми не-
прекъснато удивляват със 
своето поведение. Много 
са любопитните факти око-
ло живота на пчелите: 

Медоносните пчели съ-
бират прашец и нектар от 
около два милиона цвята, 
за да се напълни един 
буркан мед. За целта те 
изминават над 90,000 км.

За един полет пчелата 
донася не повече от 0,02 
грама мед. За да направят 
1 кг мед, пчелите трябва 
да съберат 3 кг нектар 
и да го обработят.  При 
добра паша едно пчелно 
семейство може да събере 
за един ден 6 кг мед или 
около 150 кг мед за едно 
лято.

За целия си живот една 
средна пчела-работничка 
прави 1.5 супени лъжици 

мед.
Пчелите комуникират 

една с друга чрез танцу-
ване, което те могат да 
разберат дори и при пълен 
мрак. 

Пчелата-майка може да 
снесе до 3,000 яйца на 
ден – при скорост от 5-6 на 
минута (1 яйце на всеки 10 
секунди!). Това се равнява 
на 175-200 хиляди яйца 
годишно.

Един кошер събира до 
около 80,000 пчели. 

За да се добият четири 
килограма мед (1 галон) 
комбинираното прелетяно 
разстояние от пчелите се 
равнява на пътя до Луната 
и обратно.

Пчелата лети средно с 
15-20 км/час. При полет 
без товар пчелата развива 
скорост до 65 км/ч. За 1 
мин. тя прелита над 1 км.

Пчелите от един кошер 
посещават до 225,000 цвя-
та на ден. Една от тях обик-
новено посещава между 50 
и 1,000 цветя на ден, но 
понякога достига и няколко 
хиляди.

На снимките един от  най-ревностните пчелари на общината Атанас Симеонов от Лозенец

Средната температура 
в кошера е 34 градуса по 
Целзий / 93.2 по Фарен-
хайт.

Пчелите изяждат около 
8 кг. мед, за да произведат 
1 кг. пчелен восък. 

 За да произведат кило-
грам мед, пчелите измина-
ват разстояние, равно на 
близо 4.5 пъти обиколката 
на Земята!

 Земята се обитава от 
над 19 200 вида пчели – 

това означава, че има пове-
че видове пчели, отколкото 
са видовете бозайници и 
птици, взети заедно.

Пчелите произвеждат 
единствената храна, която 
ако се съхранява правилно, 
никога няма да се развали. 
В египетските пирамиди е 
открит годен за консума-
ция мед!

Наша грижа е да  пазим 
пчелите, да  им създаваме 
добри условия за живот, 
размножаване и произ-

водство на неоценимите 
пчелни продукти. Нека 
се знае, че опасностите, 
които ги дебнат днес са 
твърде много. Да започнем 
от пръскането на посеви-
те с пестициди, което се 
превръща в истински бич 
за работливките, въпреки 
взетите мерки за някакви 
ограничения! Има и друго. 
Един пчелояд на ден изяж-
да по …80 пчели! А тези 
пчелни вампири за които 
обичайно обитание беше  

брега на р.Мараш, сега не 
малка част са предпочели 
да живеят в населените 
места. По-наблюдателни-
те може да ги открият в 
Лозенец. Към 16ч. след 
обед започват да търсят 
храната си и във въздуха 
пресрещат нищо неподози-
ращите пчели. Най-лошото 
е, че унищожават и майка-
та, която по това време е 
на стадна любов. А един 
кошер без майка умира! 
Тъжно, нали?

Òåàòúð „Êëàñèêà“ – Ñëèâåí îòíîâî ãîñòóâà íà Ñòðàëäæà

„Îòâúä ìå÷òàíîòî“ – óðîê, êîéòî íå ñå çàáðàâÿ

По покана на Мест-
ната комисия за борба 
с противообществените 
прояви в Стралджа гос-
тува  театралната фор-
мация „Класика“ при 
ГПЗЕ“Захарий Стоянов“ 
Сливен с най-новата си 
постановка „Отвъд меч-
таното“. С желанието 
децата от училищата на 
общината и социални-
те центрове, учители и 
възпитатели, членове на 
Комисията да се докоснат 
до невероятното изку-
ство, да усетят магията 
на театъра и да получат 
своите житейски уроци.  
Изборът на  театър „Кла-
сика“  не е случаен. Фор-
мацията е добре позната 
за стралджанската пуб-
лика от миналата година 
когато при много голям 
успех представиха своята 
постановка „Има един 
народ“. Новият спекта-
къл пресъздава драмата 

и повратния живот на 
едно семейство, засяга 
тревожната тема за тра-
фика на хора като престъ-
пление срещу човешката 
свобода, като робство на 
21 век. Самото действие 
се развива на ръба между 
доброто и злото, меж-
ду страха и надеждата, 
които толкова много се 
доближават днес до на-
шето ежедневие.

  Още в началото пре-
красните ученици - ар-
тисти на г-жа Соня Ке-
леведжиева  - педагог, 
създател, ръководител, 
режисьор-постановчик, 
драматург и сценарист 
„заковаха“ вниманието 
на публиката. В хода на 
представлението залата, 
в която сред децата и 
учителите бяха и Живко 
Ангелов, председател на 
ОбС, Гроздан Иванов, 
зам.кмет и председател 
на МКБППМН, Йордан 

Йорданов, началник на 
РУ,  реагира адекватно  
и това създаде една при-
ятна връзка с артистите. 
Имаше тежки емоцио-
нални моменти в които 
всички замираха в очак-
ване на продължението, 
преживяваха съдбите на 
героите, правейки пара-
лел с реалния живот в 
който героите са самите 
те. А на финала стана-
ли прави всички бурно 
аплодираха театралите. 
Заслужена награда за не-
вероятната игра и с поже-
ланието за нови срещи. 
Развълнувана г-жа Келе-
веджиева, чиито корени 
са от стралджанското 
село Войника,  благода-
ри сърдечно за топлото 
посрещане и за устано-
веното сътрудничество.
Във връзка с гостува-

нето на театър „Класи-
ка“ кметът на общината 
Атанас Киров изпрати 

Благодарствено писмо 
до директора на ГПЗЕ“З.
Стоянов“ Сливен г-жа 
Кисьова в което се казва: 

„Поздравления за това, 
че поддържате този уче-
нически театър, с който 
наистина трябва да се 

гордеете! Поздравления 
за г-жа Келеведжиева за 
избора на темата! Крех-
ката и ранима детска 
психика се нуждае от 
внимание и напътствия, 
а Вашите актьори с вели-
колепното си превъплъ-
щение в образите дадоха 
най-добрия пример на 
децата за предпазливост 
в решенията и избор на 
път в живота. От сърце 
желаем на Вас, на та-
лантливата и неуморна 
г-жа Келеведжиева и на 
всички участници в те-
атър „Класика“ здраве 
и бодрост, дързост и 
неуморим творчески дух!
Знайте, че в  наше лице 

имате добри приятели!“
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Стралджа  отбеляза 
достойно празникът 9 
май. Пред паметника на 
загиналите в Отечестве-
ната война стралджан-
ци венци и цветя  бяха  
поднесени от  кмета на 
общината  Атанас Ки-
ров и секретаря Роска 
Стойкова,  от предста-

вителите на Български 
антифашистки съюз и 
граждани. С бавни стъп-
ки към паметника прис-
тъпи и ветеранът Дончо 
Коняров, единствения 
останал жив участник 
във Великата отечестве-
на война от Стралджа. 
Постави  своите цветя, 

остана мирно пред под-
вига с мисълта за всички, 
които отдадоха живота 
си за свободата. Да, из-
миналите 72 години не 
изтриват от паметта спо-
мена за  събитията през 
паметната 1945г. Сред 
многобройните участни-
ци във Великата оте-

чествена са и онези над 
350 стралджанци които 
записаха имената си  в 
историята с битките на 
живот и смърт, с подви-
зите, с героизма. Слова за 
празника прочетоха Геор-
ги Александров, предсе-
дател на БАС -Стралджа 
и Николинка Стойчева.

Ïðàçíóâàìå äîñòîéíî, 
ïî÷èòàìå ñ ïðåêëîíåíèå

Îòëè÷èå çà âåòåðàíà

 По случай 9 май , Ден на победата , със своя заповед 
Атанас Киров, кмет на община Стралджа, награди с 
Герб, почетна значка и Грамота за участие във Великата 
отечествена война и активна антифашистка дейност 
ветеранът Дончо Коняров, единственият останал жив от 
всичките над 200 участници във войната от Стралджа. 
Поздравявайки го сърдечно г-н Киров прибави своите 
пожелания за здраве и дълголетие. "Имаме нужда от 
Вашето присъствие сред нас, да споделяте Вашите 
спомени за далечната и паметна 1945г., да работим 
заедно за съхраняване на мира в името на днешния ни 
и утрешен ден", добави той. Топли думи и поздравле-
ния към г-н Коняров отправи и Георги Александров, 
председател на ОбС на БАС.7-2

Ïîêëîí ïðåä ãåðîèòå 
íà Âîäåíè÷àíå
Техните имена никога няма да се изтрият от паметта 

ни! И винаги на този ден ние ще бъдем тук, за да по-
четем героизма, да се поклоним пред подвига. С тези 
думи на кмета Милен Ангелов жителите на Воденичане 
изразиха уважението си пред онези, които загинаха във 
Великата отечествена война. Пред паметника бяха по-
ставени венци и цветя. В минутка мълчание, на колене  
хората за пореден път доказаха че нищо не е забравено 
и никой не е забравен.

Öâåòÿ íà ïàìåòíèêà 
è â Ïúðâåíåö
Кметство и чита-

лище в с.Първенец 
обединиха усилията 
си за организацията 
по отбелязване на 9 
май, Ден на победа-
та и Ден на Европа. 
Пред паметника на 
загиналите във Ве-
ликата отечествена 
война местни герои 
слово  произнесе 
кметът Вичо Колев. 
"Отдалечаването от 
историята на 9 май 
1945г. не променя 
събитията, не из-
трива страдание-
то на безбройните 
жертви. И ако ис-
каме да покажем, че 
сме човеци с памет, 
със съвест, длъжни сме в този паметен ден от годината 
да обърнем очи към миналото, да споменем , да поче-
тем." каза той отдавайки заслуженото на падналите в 
битките след което прикани присъстващите да поднесат 
цветя на признателност . Денят 9 май бе избран и за 
даване 3 курбана за здраве и плодородие, осигурени от 
местни спонсори и жителите на селото. Инициативата 
е и в подкрепа надеждата за скорошно възстановяване 
на църквата "Св. Георги". 

Óñïåõ íà ñàìîäåéöèòå îò ×àðäà
С трета награда се завърна от Фолклорния събор в 

с.Еленово гайдаря Васил Петров от с.Чарда. На сцената 
се изявиха и самодейците от фолклорната група "Росна 
китка" при пенсионерски клуб с. Чарда. Жените обогати-
ха своята колекция с още една Грамота и вече подготвят 
следващото си участие.

Äàìè ïðåâçåõà õèæà “Ëþëÿê“

Ïðèðîäàòà ñúçäàâà ïðèÿòåëñòâà
Те са като едно голя-

мо усмихнато семейство. 
Свързва ги любовта към 
природата и участието в 
женските туристически ос-
момартенски походи, които 
всяка година  се органи-
зират в Стралджа. През 
1976-та първата инициа-
тива е на Едрьо Шедерски, 
тогавашен председател на 
Туристическо дружество 
„Кале“. Ентусиастките , 
над 30, не са малко, тръгват 
с раници по планинските 
пътеки на Сливенския Бал-
кан, чувстват се особено 
горди  на вр.“Българка“ и 
докато разглеждат прекрас-
ния пейзаж си обещават 
никога да не пропускат въз-
можността за  излет сред 
природата.  Всъщност тази 
любов има своята по-ранш-
на история.Тя е запалена  
още в ССТ/Селско-стопан-
ския техникум/ от леген-

дарните педагози   Мечков, 
Крумов, Събев, Мирчев. И 
всяка следваща година към  
групите се присъединяват 
нови и нови  желаещи да 
покоряват върхове. След-

ват маршрутите  до вр. 
Богдан и хижа „Бунтов-
на“, Персенк, Върховръх, 
Марциганица, х.“Безово“, 
„Безбог“, „Буковец“, „Бо-
жура“, „Гиргилница“…
Постепенно преходите се 

обогатяват с посещение 
на исторически места като 
Батак и Перущица, Трявна 
и Арбанаси… До днес ту-
ристките определят като 
особено труден  похода на 
3 март 1987г.с маршрут 
Стралджа- Сливен- Каран-
дила- Ичера- Жеравна- Ко-
тел когато температурата 
пада до – 20 градуса  с 
виелица и вместо за пла-
нираните 4-5 часа  похо-
дът продължава двойно 
по-дълго, но 23-те жени 
с водачи Христо Стойнов, 

Кръстьо Жечков и д-р Ан-
дон  Василев се справят 
без проблеми. И печелят 
уважението на планина-
рите. Със своята присъща 
упоритост и всеотдайност 
туристките на Стралджа  

включват в историята на 
походите и хижа „Триглав“, 
Банско, Витоша, Чумерна, 
Чудните мостове, Чудни-
те скали, хижа“Здравец“, 
хижа  „Морулей“, „Чу-
карите“ в Котел, хижа 
„Младост“ и „Соколите“ в 
Търговище, хижа „Момина 
крепост“ във В.Търново, 
хижа“Дракон“ Нова Загора, 
хижа „Спартак“ Бургас, 
„Воеводенец“ Копривщи-
ца…Винаги с подкрепата 
на Туристическо друже-
ство, с водачи, които до-
бре познават планината 
и маршрутите , винаги 
подсигурени с добра еки-
пировка  всеки поход е едно 
приключение , възможност 
за отмора и настроение. 
След 1989г.,без да прекъс-
ват традицията, жените  
продължават сами да ор-
ганизират, макар и по-леки 
походи. До 2000г. главен 
организатор е неуморима-
та Калудка  Иванова, след 
това щафетата поемат Кина 
Стефанова заедно с Минка 
Пенева и Веса Панайо-
това, които се оказват и 
едни от най-постоянните 
участници. В групите има 
и ветерани като Райка Бог-
данова, Минка Караколева, 

Лиляна Димитрова, Янка 
Кремъкова, Пауна Пилаева, 
Станка Бойчева, Желязка 

Михалчева, Донка Мирон-
ска, Динка Пачова…

С идеята да възкресят 
красивите спомени по вре-
ме на женските походи, да 
докажат, че природата е 
тази, която създава трайни 
приятелства и да обеща-
ят, че ще продължават да 
поддържат 40-годишната  
традиция жените- турист-
ки откликнаха с готов-
ност на поканата на Едрьо 
Шедерски и се събраха 
на х.“Люляк“. Повече от 
50 момичета на различ-
на възраст огласиха със 

смях и закачки зелената 
поляна,поднесоха своята 
благодарност към Едрьо 

Шедерски и останалите 
водачи и организатори,  
песни пяха, спомени раз-
казваха, хоро извиха, така 
както само те могат да го 
правят. Някой не издър-
жаха на изкушението да 
тръгнат по планинските 
пътеки, за да се порадват на 
красивата гледка с разцъф-
нали люляци и божури…    
Един прекрасен ден, който 
няма   да се забрави! А до-
година през март вероятно 
желаещите да участват в 
новия женски поход ще 
бъдат още повече.
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Станислав  Марашки 
получи втора награда за  
своя хумористичен разказ  
„Реконструкция”. Тридесет 
и четвъртата награда на 
Марашки  стана факт  на 
12 май 2017 в гр.Кубрат, ко-
гато бяха отчетени резулта-
тите от десетия национален 
конкурс за хумор и сатира в 
града.Жури в състав Борис 
Арнаудов - председател  и 
членове  Румен Леонидов, 
Ивайло Цветков и Георги 
Василски  откроиха творба-
та на бургазлията сред сто 
петдесет и пет участници 
в секции „Карикатура“, 
„Кратки сатирични форми“ 
и „Кратък хумористичен 
разказ“. При връчването 
на  своята награда за  "Ре-

конструкция" председа-
телят на Конфедерацията 
на българските писате-
ли  Станислав Марашки 
каза:"Литературните спе-
циалисти знаят, че в лите-
ратурознанието съществу-
ва понятието "литература 
от втория ред", което на 
руски език звучи "литера-
тура второго ряда".  Нейни 
представители са всички 
онези знайни и незнайни 
автори,  които създават 
почвата, от която изникват 
лауреатите на конкурсите 
и въобще представителите 
на литературния елит. Ето 
защо за моята награда имат 
принос всички писатели-
хумористи, чиито  дости-
жения са съхранени във 

фолклора, върху хартията 
или в компютъра. Не мога 
да не спомена такива жиз-
нени хумористи като Огнян 
Пищиков и Цветан Дочев 
от Враца, Георги Мавро-
диев и Тодьор Кисьов от 
Бургас и още, и още.Няма 
да изброявам повече, защо-
то рискувам да пропусна 
някого".

Посредством модерното 
сатирично повествование 
на своя разказ Марашки оп-
исва хала на съвременната 
ни държава, която сравнява 
с кораб, който потъва в 
едно особено море, наре-
чено от сатирика „Дългово 
море”. Историята завършва 
със смешен ироничен хе-
пиенд, в който гротеската 

достига до своя апогей.
Специално за събитето 

на 12 май 2017 в града на 
Лили Иванова се бяха сте-
кли  писатели-хумористи 
и карикатуристи от цялата 
страна , за да участват в 
една задушевна церемо-
ния  по награждаването. 
Присъстваха представите-
ли на КБП – клон Враца, 
КБП – клон Кърджали и 
КБП – клон Кубрат, както 
и членове на различни ху-
мористични клубове. Сред 
гостите беше и носителката 
на приза "Голямата книга 
на малкия град"  за 2015 
г.Павлина Стаменова от 
Разград, както и поетеса-
та-приложничка Мариета 
Валериева и Цветан дочев/
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Дедо Скръц/  от Враца, 
които участваха със своя 
арт-инсталация в общата 
художествена изложба

Тържеството беше ук-
расено с изпълнения на 
местни танцови и вокални 
състави.

Държавният кораб на  
република България по-
тъваше. 
Чудноватичък  беше 

този кораб. Чуден, защо-
то  потъваше  не в Черно, 
Адриатическо, Каспий-
ско, Бяло или някое друго 
море, а в морето от дълго-
ве или, казано по географ-
скому, в Дългово море. 
Но още по-странен беше 
екипажът му. Командният 
му състав  се състоеше от 
мазни и хитри котараци, а  
пътниците, които набро-
яваха около 7 милиона, 
бяха наивни мишлета. И 
още щом те надушиха,  
че корабът потъва, миш-
ките първи взеха да на-
пускат потъващия кораб. 
Така броят на пътниците 
намаля с цели два мили-
она. Всеки се спасяваше 
поединично както може, 
като се прехвърляше на 
други държавни кораби 
, за които се смяташе, че 
са достатъчно надеждни 
и няма да потънат. Някои, 
например, се прехвърляха 
на държавните кораби на 
Англия, Гърция и Испа-
ния, други предпочитаха 
корабите на Германия и 
Италия, а трети  се прис-
ламчваха към корабите на 
Канада и САЩ . Накратко, 
навсякъде другаде, във 
всеки друг кораб, но само 
не и в кораба на милата 
ни татковина. Но какво да 
ги прави човек: мишлета! 
Та нали и децата знаят, 
че плъховете първи на-
пускат потъващия кораб. 
Е , друг е въпросът, че и 
в чужбина късметът не 
се усмихна на всички. 
След като икономиче-
ската криза забушува и в 
Испания, тези, които се 
бяха добрали по някакъв 
начин до испанския дър-
жавен кораб,   панически 
побягнаха от там, за да се 
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завърнат отново в нашен-
ския кораб с поофехтяло-
то, но все още скъпо  на 
душите им име „Бълга-
рия”. Нищо, че пак щяха 
да попълнят редиците на 
безработните! Нищо, че 
пак щяха да са отчаяни! 
Нямаше значение и това 
, че пак щяха да служат 
за храна на омразните им 
котараци. Че нали, ако 
не беше така, нямаше да 
ги наричат нито „наив-
ни” , нито „мишлета”? И 
единствено котараците 
не емигрираха никъде 
, а си седяха най-спо-
койничко в БГ-кораба, 
защото бяха сигурни, че 
когато държавния кораб 
потъне, те ще скочат в 
своите надеждни и лук-
созни спасителни лодки , 
изработени от особен вид 
непрокомаеми банкноти  

и ще доплуват невредими 
до брега. Изобщо дори 
не ги смущаваше това, 
че българският държавен 
кораб не беше търгов-
ски, а пътнически  тъй 
като всички мишоци в 
него  отдавна вече бяха 
пътници.
И все пак...
- Не, това повече не 

може да продължава така! 
– заяви решително капи-
танът на кораба , считан 
за един от най-хитрите 
котараци. – Трябва  на 
всяка цена да спрем да по-
тъваме. Пък и ми омръзна 
да слушам как народът 
ни ругае затова , че го 
водим към дъното .Какво 
предлагате?
Котараците от команд-

ния състав сбърчиха уг-
рижено чела, което не 
се забеляза изобщо , тъй 

като челата им бяха по-
крити с козина.

- Да вземем заем от 
Световната банка! – пред-
ложи министърът на фи-

нансите в ко-
тешкото пра-
вителство.

- Да бе! – 
п од х в ъ р л и 
хапливо  ня-
каква  миш-
ка ,  озовало 
се кой знае 
как наблизо. 
– Ама че го 
каза! Така ко-
рабът ни ще 
затъне  още 
по -дълбоко 
в морето от 
дългове.

     В името 
на демокра-
цията и сво-
бодата на сло-
вото нахална-
та мишка не 
беше изядена, 
а продължи 
да  се  шляе 
безпризорно 
наоколо. Все 
пак  гласът 
на   народа 
посмути мас-
титите дър-

жавни котараци. Настъпи 
кратко неловко мълчание 
, през което никой  не се 
решаваше да вземе отново 
думата.

 - Знаете ли , имам една 
идея – обяви след минута 
капитанът.

    Погледите на всички 
се насочиха към него.

 - Предлагам  да разпро-
дадем  кораба на чуждес-
транни корабособствени-
ци , да грабнем тлъстите 
комисионни , а после да 
скочим в спасителните 
лодки.

 - И дума да не става! 
– енергично протестира 
един по-дисидентски на-
строен котарак , известен 
с радикалните си възгледи 
, но мигом съжали за сме-
лостта си.

- Защо смятате така? 
– запази самообладание 

котешкият капитан.
- Защото мишките вед-

нага ще ни обвинят , че 
продаваме държавата.

- Ама това ли било? 
– усмихна се широко ка-
питанът , внезапно  ус-
покоен. – Тая работа я 
оставете на мене. Ще им 
плъзна с финт тезата , че 
нашият управленски екип 
е успял да привлече бога-
ти външни инвеститори , 
които от раз ще подобрят 
състоянието на корабната 
икономика...и готово! Ще 
се кротнат начаса. И вече 
никой няма да говори за 
разпродажба на тъмно , а 
само за инвестиции , кои-
то съживяват народното 
стопанство.

- И смятате , че това ще 
помогне , така ли? – про-
дължаваше да се съмнява 
недоверчивецът.

- Разбира се!
   Но ето , че в прави-

телственото заседание на 
кораба-държава се намеси 
и военният министър и 
тъкмо това беше обстоя-
телството , което обърна 
хода на събитията.

- Смятам , че съществу-
ва решение , което е много 
по-радикално от всички 
козметични мероприятия 
, които предлагате – обяви 
самоуверено той.

- Какво е то? – запитаха 
в хор котараците-мини-
стри.

- Нашият държавен 
кораб плува по водата в 
Дългово море , нали? – 
многозначително попита 
министърът на войната.

- Така е! – потвърди 
нетърпеливо хорът.

- И не е подводница, 
нали така? – някак осо-
бено подчерта военният 
експерт.

- Естествено , че не е! 
– отвърна учудено хорът 
, силейки се да отгатне 
накъде бие министърът.

- Ей тъкмо в това ни 
е грешката , господа! – 
развълнувано извика най- 
висшият военен. – Смя-
там , че трябва незабавно 

да преоборудваме нашия 
кораб така , че той да се 
превърне в подводница.

- Това пък защо сега? 
– не се сдържа капитанът.

     В погледите на ос-
таналите също се появи 
недоумение.

- Всичко е много прос-
то , г-н  капитан! – ведро 
заобяснява министърът. 
– Нас постоянно народът 
ни критикува , че тласка-
ме държавата към дъното. 
Така ли би било , обаче 
, ако държавният ни ко-
раб беше подводница? В 
никакъв случай! Ако един 
кораб е подводница , то той 
вече не потъва , а просто 
се спуска под водата. И 
неговото движение към 
дъното вече не е недоста-
тък , а изпълнение на не-
говата основна техническа 
функция. В този случай 
народът вече не само , че не 
би критикувал командния 
състав , а тъкмо обратното 
, би му се възхищавал.Ето 
защо , господа , ние трябва 
час по-скоро да рекон-
струираме нашия кораб в 
подводница. И  знайте, че 
колкото по-бързо потъваме 
, толкова по-високо ще 
бъде качеството на нашия 
кораб. Майката му е, обаче 
, действително да потънем 
, а не да потънем , па сетне 
да вземем , че да изплуваме 
случайно...

Възхищение се изписа 
по лицата на министрите.

    След няколко дни 
корабът на република Бъл-
гария пак продължаваше 
да напредва  към дъното, 
но вече много по-бързо и 
много по-уверено , откол-
кото преди. Естествено: 
той вече не беше предиш-
ният банален воден съд за 
придвижване над водата , а 
първокласна подводница , 
която можеше да се спусне 
към дъното със скоростта 
на светлината. 

*Разказът получи втора 
награда на десетия нацио-
нален конкурс за хумор и 
сатира в Кубрат.
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Приключи 10-я Кон-

курс-надпяване "С песните 
на Вълкана Стоянова". 
Журито с председател доц.
Крум Георгиев разпредели 
наградите осигурени от 
община Стралджа и спон-
сори. Тази година Голямата 
награда на името на Вълка-
на Стоянова безапелацион-
но спечели Петя Станисла-
вова Панева , представител 
на Школа по народно пеене 
към НУИ"Добри Христов" 
гр.Варна с ръководител 
Павлинка Тодорова. Както 
на деветия конкурс песента 
с късмет се оказа "Нягул 
на Милка думаше" с която 
Петя омагьоса присъства-
щите в залата. В раздел А 
любители, ІV възрастова 
група първото място спе-
чели Петър Толев, Страл-
джа, на второ е Петър 
Кирилов от Попово и на 
трето - Стайка Динева от 
Стралджа. Две поощрения 
за Тодорка Петрова от Ло-

зенец и Радка Караникова 
от Ген.Инзово. В трета 
възрастова група първо 
място не се присъжда, на 
второ е Моника Вълкова от 
СУ"Д.Чинтулов" Бургас и 
на трето - Михаела Янкова 
от същото училище. Втора 
възрастова група първото 
място спечели стралджан-
ката Симона Данева, след-
ва я Анита Кръстева също 
от Стралджа и на трето 
място е Денис Севзиев на 
9 г. от Бургас. Той получа-
ва и специалната награда 
на Младежки фолклорен 
съюз. При професионали-
стите журито присъди две 
първи награди - за Мария 
Стефанова от НУИ"Добри 
Христов" Варна и Алис 
Ахмедова от НУФИ Котел., 
две са и вторите награ-
ди - за Ванеса Антонова 
от НУФИ Котел и Яница 
Стаменова, на трето мяс-
то е Стефани Иванова от 
НУФИ Котел., поощрение 

Каменец. три поощрения 
за групите от Екз.Антимо-
во, Калояново и Добрич. 
Журито присъди награда 
за най-малък участник на 
5 г. Мария Панайотова от 
Бургас и за най-възрастен 
участник на Иванка Коле-
ва от Варна на 87г.
Журито констатира из-

вънредно добра органи-
зация на конкурса, впе-
чатляващ е големия брой 
участници от различни 
краища на България. Жу-
рито приветства добрите 
художествени постижения 
на изпълнителите. Отчита 
се като предимство учас-
тието на много деца, което 
доказва, че това е конкурс 
с бъдеще и с възможности 
за популяризиране не само 
на богатото наследство на 
Вълкана, но и запалване 
на интерес към народното 
пеене и осигуряване на 
още нови и млади изпъл-
нители. 

за Стелияна Веселинова 
също от Котел. При фол-
клорните групи награди-

те се разпределят както 
следва: първо място за ПГ 
с.Чарда, второ - за групата 

от Ген.Инзово и трета ком-
плексна награда за мъжка и 
женска певчески групи от 
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  За седма поредна 

година  Стралджа се 
включи в инициати-
вата Европейска нощ 
на музеите. В 13-
тото издание, което 
съвпадна с провеж-
дането на двете На-
ционални фолклорни 
прояви в Стралджа – 
десетото издание на 
Конкурс-надпяване „С песните на Вълкана Стоянова“ и 
Събора на народното творчество „Мараш пее“, се откри 

и фотоиз-
ложба на 
народна-
та певица 
Вълкан а 
Стоянова. 
Кметът на 
община -
та Атанас 
Киров за-
едно с гос-
ти и граж-
дани  ще 
посетиха 

Историческия музей, за да разгледат изложбата. Под-
борът на снимки включва различни периоди от живота 
на обичаната народна певица, нейните успехи, любо-
вта на публиката, участието й в Конкурса-надпяване в 
Стралджа. Желанието на организаторите от общината е 
повече хора да посетят изложбата и заедно с докосване-
то до Голямата Вълкана да могат да разгледат и цялата 
експозиция в музея, за да научат повече за историята 
на Стралджа и общината. 

Да, фолклорните 
прояви отминаха. Но 
те оставиха ярка сле-
да във всички, които 
имаха възможност да 

наблюдават изявите 
по време на конкурса 
и събора. Кметът на 
общината Атанас Ки-
ров има право  да се 

гордее със своя екип, 
с  организационния 
състав, с всички кои-
то по един или друг 
начин допринесоха с 

труда си, с творчест-
вото, за да съпрежи-
веят жители и гости 
един вълнуващ праз-
ник. Браво!

Â Çèìíèöà 
îáè÷àò  
ðóñêèòå ïåñíè
След една сериозна под-

готовка и огромно желание 
за изява децата от Вокал-
ната група за руски песни 
при ОУ“Св.Св.Кирил и 
Методий“ Зимница с ръ-
ководител Златка Василева  
се класираха на ІІ място 
във фестивала „Пусть все-
гда будет солнце!“,който се 
провежда под егидата на 
Стоян Проданов. Радостта 
на децата е голяма, а това 
рефлектира и сред съуче-
ниците им, които  всеки ден 
в училище разнообразяват 
с любими руски песни.

ДА БЪДЕ ИНТЕРЕСНО 
В ЧАС!

Ðàâíîñìåòêà

ÊÚÌ ÂÑÈ×ÊÈ ËÞÁÈÒÅËÈ ÍÀ ÔÎÒÎÈÇÊÓÑÒÂÎÒÎ!
Във връзка с огромния интерес към двете фол-

клорни прояви в Стралджа 10 Конкурс-надпяване 
„С песните на Вълкана“ и Традиционния събор 
на народното творчество „Мараш пее“ и огромния 
снимков материал, който се разпространява активно, 
НЧ“Стралджа 2016“ изразява готовността си да ор-
ганизира ТЕМАТИЧНА ФОТОИЗЛОЖБА с награди 
за участниците. За това е необходимо всеки, който 
съхранява оригинални и интересни снимки от двете 
събития в Стралджа да ги изпраща на ел. адрес:

straldja2016@abv.bg
    Благодарим Ви! При готовност ще съобщим 

деня за откриване на фотоизложбата.


