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Първо тържествено заседание на ОбС – 
Стралджа

Това обещание на новоизбрания кмет  на общината  
Атанас Киров прозвуча като задължение на всички 
съветници и кметове на селата в работата им през след-
ващите четири години.  След  химна „Мила, родино“ 
областният управител Димитър Иванов откри първото 
заседание на ОбС, поднесе благодарност към ОИК 
за добре свършената работа в предизборния период 
и даде думата на председателя Красимир Желев за 
връчване удостоверенията на новоизбраните кмет на 
общината, кметове на селища и общински съветници.

Последва тържествения момент за полагане 
на клетвата. Станали на крака , всички получили 
доверието да участват в управление на общината 
през следващите четири години - кмет на общината, 
общински съветници и кметове на селата Зимница, 
Каменец, Воденичане, Иречеково, Лозенец  повто-
риха думите: „Заклевам се в името на РБългария да 
спазвам Конституцията и законите на страната и във 
всичките си действия  да се ръководя от интересите  
на гражданите от община Стралджа и да работя за 

тяхното благоденствие!“. Думи, към които ще се 
връщат всеки път когато трябва да вземат решения 
в името и за доброто на Стралджа и общината, думи 
– обещание  и завет. След като беше подписан и клет-
вения лист към кмета на общината, към съветниците 
и кметовете на селата се обърна областният управител 
г-н Димитър Иванов:

„Убеден съм, че всички заедно ще оправдаете до-
верието на гражданите, че с енергията на г-н Киров 
от първия мандат, ще продължите да работите с още 
по-голяма сила, за да реализирате идеите за промяна 
облика на града и общината, защото гражданите го 
заслужават. Убеден съм, че ще работите законосъо-
бразно в интерес на жителите , че  с подкрепата на ОбС 
и общинска администрация Стралджа ще продължи 
да се развива като привлекателно място. И поетите 
обещания ще бъдат изпълнени! Вие, общински съ-
ветници и кметове, заедно с г-н Киров, сте хората, 
които ще продължат промяната.
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ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ 
"ФОЛКЛОРНА МАГИЯ" НА 8 

НОЕМВРИ, 18.00 Ч. В САЛОНА НА 
ЧИТАЛИЩЕТО - СТРАЛДЖА

ЗАЕДНО, ОТГОВОРНО И ВСЕОТДАЙНО 
НАПРЕД! ПРОМЯНАТА В ГРАДА И 

ОБЩИНАТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ!

Със закупуването на два 
чисто нови специализи-
рани автомобили община 
Стралджа  слага началото за 
обособяване на самостоятел-
но звено „Чистота“, което ще 
има за задача сметосъбиране, 
извозване на отпадъците и 
поддържане на чистотата в 
Стралджа и по селата. Така 
не само ще бъдат осигурени 
нови работни места, но и  
ще бъдат икономисани не 
малко средства  от излишни 

договори с външни фирми. 
До момента на година об-
щината плащаше за този вид 
дейност по договор средно 
по  230 000 лв.  Сега те ще 
бъдат видимо намалени, ще 
се осигурят икономии за за-
купуване на нови съдове за 
смет, качеството на услугата 
ще се повиши, контрола ще 
бъде далеч по-ефективен. 

Общинското ръководство 
планира  за следващата го-
дина да се увеличи честотата 

по сметосъбирането като в 
Стралджа в шест от месеците 
почистването ще е 3 пъти 
месечно, в останалите шест – 
по 2 пъти месечно. По селата 
вместо през 20 дни услугата 
ще се извършва 2 пъти ме-
сечно. Въпреки увеличената 
честота  финансовите разхо-
ди ще бъдат намалени с около 
70 000 лв. за година. 

 Автомобилите, които са на 
обща стойност 371 736 лв., 
вече са на гараж в общината.

ОБЩИНА СТРАЛДЖА ЩЕ ПОДДЪРЖА 
САМОСТОЯТЕЛНО ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА“

ПЛАТЕНО

/продължава на стр.2/
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НОВА СПОРТНА ПЛОЩАДКА 
В СТРАЛДЖА

КОМПЕТЕНТНО ЖУРИ 
ЩЕ ОЦЕНЯВА МЛАДИ 

ТАЛАНТИ КАВАЛДЖИИ

Ново комбинирано игрище за хандбал и футбол 
ще се изгражда на стадиона в Стралджа. Първата 
копка бе направена днес от Иван Иванов, за кмет 
на общината и Васимир Радулов, представител на 
фирмата-изпълнител.

„Изграждането на новото спортно игрище  за 
хандбал и футбол е първи 
етап, след който ще пос-
ледва втори – строител-
ство на игрище за тенис 
и волейбол. Така ще се 
затвори един цикъл за 
осигуряване възможност 
за спортуване както за 
деца и младежи така и 
за по-възрастните, кои-
то обичат популярните, 
атрактивни  игри и ще 
осмислят свободното си 
време.“ каза при откри-
ването на строителните 
работи г-н Иванов доба-
вяйки благодарност към 

екипа  подготвил проекта, към консултантите и с 
пожелание за качествена  и в срок работа на из-
пълнителите. Той подчерта, че  изграждането на 
новата спортна площадка е поредното изпълнено 
обещание на общинската управа.

Комбинираното спортно игрище за хандбал 
и футбол ще бъде с размери 22,0 на 40,0 м., 
предвидена е настилка  от многофункционална 
изкуствена трева, положена на бетонна основа. 
Ограждането на игрището  ще е от полиестерна  
мрежа. По проекта ще се доставят и монтират 4 
бр. фотоволтаични лампи. 

Проектът“ Изграждане на комбинирано спортно 
игрище за футбол и хандбал на територията на 
гр.Стралджа“, който ще се изпълнява от „София  
констръкшън системс къмпани“ ЕООД гр.София,  е 
финансиран от ПРСР и е на обща стойност 117 336 
лв. с ДДС, а срокът за изпълнение на площадката  
е 92 дни. Строителният надзор ще се осъществява 
от „Айди строй“ ООД гр.София.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ОЧАКВАТ 

УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА 

КАВАЛДЖИИ В СТРАЛДЖА
На 9 ноември в Стралджа ще се проведе първия Конкурс за кавалджии „С музи-

ката на Матьо Добрев“. Срокът на желаещите да вземат участие в него е удължен 
до 6 ноември.  

   Само дни преди провеждането  на  конкурса  вече е ясно, че освен наградния 
фонд осигурен от общината ще има и допълнителни специални награди от дарите-
ли. Милен Минков от с.Трапоклово, обл.Сливен  ще връчи награда – кавал, модел 
Матьо Добрев от палисандър и алуминий изработен от майстор Кръстьо Димов. 
Специална награда – кавал обяви и самия Кръстьо Димов от БНР, изработен от 
палисандър, модел сватбарски. Тодор Дросев, майстор на кавали от гр.Габрово, ще 
дари свой кавал на талантлив участник в конкурса. Специална награда- ре – кавал 
ще подари и Тодор Димитров от гр.Карнобат.

Организаторите на конкурса потвърждават, че специалните награди ще бъдат 
връчвани лично от дарителите.

Пожелавам успешен  и градивен 
мандат! Бъдете задружни, бъдете 
здрави!“

Ръкопляскания съпътстваха ду-
мите на г-н Иванов, те станаха още 

по-възторжени след момента когато 
Иван Иванов , изпълняващ длъж-
ността кмет през последния месец 
,  връчи символа на властта – кмет-
ската огърлица, на Атанас Киров. 
Пожелавайки му здраве и успешна 
работа  той уверено добави:“Ти 

можеш!“
Видимо развълнуван кметът 

Атанас Киров с поклон прие одобре-
нието на присъстващите и направи 
своето първо обръщение като зако-
нен кмет на община Стралджа за 
втори мандат:

„Отговорността, която поех  като 
кмет на общината, ме промени 
много! Зная, че ми предстои още 
по-отговорен мандат. През първия 
беше трудно, но сега  - още повече, 
защото очакванията са големи. Зад 
мен стои цял един град, цялата об-
щина. Сигурен съм, че ще оправдая 
голямото доверие!“ Отправяйки 
благодарност към всички граждани  
за признанието   г-н Киров добави: 
„Това е най-голямата награда, която 
съм получавал! Никога не съм се 
чувствал толкова горд, колкото сега 
, в моментите, когато чувствам ва-
шето доверие. Искам да ви уверя, че 
няма да се променя! Ще се стараем 
да даваме добрия тон в работата, 
ще обръщаме внимание на младите 
кадри, които са толкова необходими 
днес. И още нещо, дадох клетва 
пред себе си да спрем да се делим 

на партии, защото хората очакват 
добро ръководство от всички ни. Ще 
работим заедно, ръка за ръка. За да 
може след 4 години да се поздравим с 
един толерантен  и успешен мандат!“

По-нататък ръководството на засе-
данието бе поето от най-възрастния 
общински съветник Иван Георгиев, 
който в изпълнение на дневния ред  
поиска предложения за председа-
тел на ОбС. Представителите на 
най-голямата група съветници от 
МК“Промяна“ предложиха това да 
бъде Иван Митев. Съветниците от 
групата на БСП се отказаха от своя 
кандидатура. Така след избора на ко-
мисия с председател Димчо Стойков 
и процедурата по гласуването, беше 
обявен законния избор за предсе-
дател на новия ОбС – Иван Митев. 

Изразявайки своята сърдечна 
благодарност за доверието той  
увери присъстващите, че ще ръко-
води законосъобразно всяко засе-
дание, ще работи с отговорност и 
всеотдайност и призова за повече 
толерантност, за повече уважение, 
по-малко партийни пристрастия в 
името и за бъдещето на Стралджа и 

общината. „Нека бъдем принципни 
и отговорни и да докажем, че заслу-
жаваме доверието на гражданите! И 
няма да се срамим от делата си. Нека 
заедно продължим промяната, която 
г-н Киров и неговия екип започна-
ха преди 4 години и да направим 
Стралджа едно по-добро място за 

живеене!“, приключи той.
В хода на заседанието ОбС избра 

комисия с председател д-р Дора 
Йовчева, която ще работи по проек-
та за  Правилник за организацията 
и дейността на ОбС и неговите 
комисии и взаимодействието  му с 
общинска администрация. 

Конкурсът за кавалджии „С музиката на Матьо Добрев“, който община 
Стралджа организира на 9 ноември, е един достоен начин за доказване на 
признателност и уважение към таланта на големия музикант от Стралджа. В 
отдел „Хуманитарни дейности“ вече са записани желаещи да вземат участие  
и да докажат майсторството си. Жури от специалисти в областта на музиката, 
талантливи   кавалджии,  спечелили не само безброй награди, но и любовта на 
публиката, ще направи класацията. Сред тях са Панайот Панайотов от ансамбъл 
„Тракия“ Ямбол, Кръстьо Димов от БНР, Георги Пенев от НУФИ“Ф.Кутев“ 
Котел, проф. д-р Любен Досев от АМТИ“Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив, 
Тодор Тодоров, техн. директор на ансамбъл „Филип Кутев“, Георги Георгиев 
от с.Кукорево, Младен Малаков от Котел. Всички  не само  добри познавачи 
и почитатели на творчеството на гениалния Матьо Добрев, работили с него, 
споделяли успехите му. Като представители на домакините от Стралджа в 
журито участват още известния майстор на кавали  Жечко Маринов и Добри 
Матев, син на Матьо Добрев.  

Община Стралджа изпълни проект на 
Европейската комисия за изграждане на без-
жична интернет мрежа, която ще осигурява 
на жителите и гостите на общината безплатна 
високоскоростна връзка. Ваучера, който общи-
ната получи е на стойност 15 000 €. Местата на 
територията на Община Стралджа с осигурена 
свободна WiFi мрежа са:

• Площадка за Стийтфитнес гр.Стралджа;
• Площад Демокрация гр.Стралджа;
• Парк Младост гр.Стралджа;
• Стадион гр.Стралджа;
• Южен Парк гр.Стралджа;
• Площад с.Зимница;
• Парк с.Зимница;
• Читалище с.Маленово;
• Хижа Люляк гр.Стралджа;
• Хижа „Инджови Извори“ с.Войника;

БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ ЗА 
ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

/продължение от стр.1/
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ЗАЕДНО, ОТГОВОРНО И ВСЕОТДАЙНО НАПРЕД! 
ПРОМЯНАТА В ГРАДА И ОБЩИНАТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ!
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ГОРДЕЕМ СЕ С МИНАЛОТО, 
БОГАТЕЕМ С НАСТОЯЩЕТО!

ЗА ВАС, БУДИТЕЛИ НАРОДНИ! ПРАЗНИКЪТ, КОЙТО 
НИ ИЗВИСЯВА, 
ПРОСВЕТЛЯВА, 

НАСЪРЧАВА

Български възрожденски песни,  стихотворения във възхвала на 
родния език и будителите прозвучаха по време на празника , посветен 
на Първи ноември във Войника. Учители и ученици от ОУ“Хр.Ботев“ 
доказаха, че имат памет, че носят уважение и преклонение към будните 
българи, които  в различни периоди с творчеството и  делата си укрепват 
духа ни, раздават светлина, просвещение и българско самочувствие.

Със силни приветствени думи към присъстващите се обърнаха Мария 
Георгиева, кмет на селото , Живка Василева, директор на училището 
и Славка Йорданова, председател на читалищното настоятелство.

Мило допълнение към празничната програма бяха изпълненията на 
фолклорната група „Латинка“ при читалището.

 С поредният Празник на традициите жителите на стралджанското 
село  Джинот убедително доказаха своето горещо родолюбие, отноше-
ние към миналото, грижа за настоящето и увереност, че Джинот има 
своето  бъдеще. Защото възрастните умело предават всичко наследено 
от дедите на по-младите, на децата. И семето, попаднало на добра 
почва, покълва, развива се, дава плодове. 

 Местното читалище като във фокус събира интересите на всички. 
Дава подслон на всеки, който желае да се изяви в различни области, 
настоятелството отделя особено внимание на децата, които знаят, че 
тук за тях винаги ще има сцена, за да покажат какво могат. Не напразно 
мотото на провеждания за осми пореден път Ден на традициите беше 
„Приемственост!“

 От 4 до 70 години бяха участниците в празника тази година.  След 
поздравлението на Юлия Маджарова, председател на НЧ“Изгрев“,   
отново имаше  песни в изпълнение на ентусиазираната фолклорна 
група при пенсионерския клуб, имаше  танци на детската група, имаше 
родолюбиви стихове в изпълнение на талантливи ученици. Особено 
вълнуващо  публиката посреща драматизацията по народната песен 
„Турчин робини караше“, както и възстановката на обичаите Лазаруване 
и Коледуване. По традиция финалът на празника вдигна всички на 
крака с възторженото изпълнение на песента „Пътнико свиден…“ 

Като председател на пенсионерски клуб "Златна 
есен" при срещите си всеки четвъртък обикновено 
споделям и проявите си в туризма. Почти всички 
знаят, че се поде инициатива да се направи нещо на 
това емблематично за туристите място - Събкина 
чешма. Табелката, която насочваше към един гъста-
лак не беше съвсем сигурен знак, защото "чешмата" 
беше трудно откриваема, освен за ловците и от нас 
туристите. Това, което се направи с помощта на много 

хора и всеотдайността на председателя на ТД "Кале" 
Едрьо Шидерски и главно с неговото лично участие, 
видоизмени цялата околност. Заслонът, който скоро 
се построи от шепа хора, наистина придаде нов вид 
и при това красиво и функционално изглеждащ. 
Пенсионерите се заинтересуваха, питаха ме как 
се стига до там, възможно ли е те да се придвижат 
по планинския терен. Казах, че това е най-лекият 
маршрут и ако са готови да опитат,  ще ги заведа. 
Неочакваната им решимост дори ме учуди и сега се 
гордея с тях, защото пред „пенсионерски“ спокойно 
можем да добавим и „туристически“ клуб. 

    Избрахме един хубав есенен ден и спокойно 
прекосихме разстоянието от паркинга на хижа 
"Люляк", Горски дом до Събкина чешма. Разказах 
им легендата, организирахме обяд от кой каквото 
носи, опитахме водата и някой си напълниха бутилки 
за в къщи. Връщането беше далеч по-лесно и бързо, 
затова имахме време и да разгледаме хижата. Бях 
щастлив, че този поход се оказа дори по-запомнящ 
се от други екскурзии и сега замислям друг маршрут. 
Така разнообразяваме живота си и всички са доволни.

АТАНАС БАЛЪКЧИЕВ

Стралджа отбеляза тържествено и гордо Първи 
ноември – Ден на народните будители. Празникът 
събра настоящи учители, представители на култур-
ната общност, ветерани, които получиха специален 

поздрав от най-малките – децата от детските градини 
„Здравец“ и „М.Рубенова“.  Приятно допълнение 
беше и връчената детска рисунка на тема „Първи 
ноември“ на всеки от присъстващите. 

Пламенно рецитираха  Ивана  Димитрова, Жаклин 
Тончева, Николай Георгиев, Надя Христова, очаро-

вателни в танците бяха малките мажоретки. След 
силните и затрогващи слова на водещите за ролята 

на народните будители в миналото и днес Гроздан 
Иванов, зам.кмет на общината, връчи  Почетен 
знак – Герб /златен/ на Община Стралджа  и пред-
ставителна значка на Бинка Събева, за доказаната 
й дейност като педагог и общественик, възпитала 

поколения стралджанци, радетел за чист български 
език. В отговор на това г-жа Събева сподели своето 
вълнение, радост и гордост от признанието, бла-
годари сърдечно  за високата оценка  от страна на 
общинското ръководство и от височината на своите 
над 40 години  учителстване в Стралджа даде  по-
лезни съвети на младите педагози.

В своето поздравление към учителите и културните 
дейци на Стралджа г-н Иванов изрази  заслужено 
уважение към  всеотдайността и себераздаването 
на всеки един от днешните будители на Стралджа, 
пожела всички с постоянство и упоритост да про-
дължават да работят за духовността, за образова-

нието , за възпитанието, за културата  на младото 
поколение в Стралджа и общината. И позовавайки 
се на новоиздадената книга „Традиции, личности, 
памет“ цитира думите на един от изявените страл-
джански народни будители Димитър Сотиров: „ За 
мен понятието будител концентрира у себе си  и 
просветители, и възрожденци, и революционери, и 
хора на науката, културата, изкуството. Будител за 

мен е личност, която оставя светла диря след себе 
си, нещо е направил, построил, създал. Човек, кой-
то ни учи. Будител идва от глагола „будя“. Негови 
синоними са „събуждам“, „пробуждам“, „възбуж-
дам“. Следователно делата на будителя създават у 
нас качества на честност, скромност, трудолюбие, 
обич и любов.“

„Със сигурност всеки от вас разпознава себе си в 
това определение, каза г-н Иванов. Защото вие днес 
наистина  събуждате, пробуждате, създавате онези 
безценни качества за които говори г-н Сотиров. 
Благодаря ви за това!“ 

ЕСЕННА РАЗХОДКА ДО „СЪБКИНА ЧЕШМА“
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ІІ част

На другия ден около 16ч. сложих 
хайдушката си премяна в една 
раница и тръгнах пеша за Мараш. 
Когато излязох на шосето видях 
дълга верига от конски и мага-

решки каруци, натоварени с хора, 
някой въртяха велосипеди, трети 
вървяха пеша, имаше и няколко 
моториста, но леки коли нямаше. 
Тогава в Стралджа те бяха само 
няколко броя. 

Поканиха ме да се кача на една 
магарешка каручка. Седнах до 
водача и го попитах за къде са 
тръгнали. „А ръ, снощи палили 
Сараю. Било много хубаво, че ре-

шихме да идем и ние да го видим.“, 
отговори съвсем по стралджански 
моят събеседник.

Премълчах, че аз съм един от 
онези дето са палили Сараю, но ми 
беше  много приятно да слушам. 
Разговорът вървеше леко, мага-
ренцето – бързоходно и на мене ми 
се стори , че ще пристигна много 
рано, но се оказа, че мъничко даже 
съм закъснял. Участниците бяха 
облечени вече с хайдушките си 
премени. 

Моята униформа беше много 
хубава. По поръчение на Стефан 
Иванов отидох в Сливен, за да 
помоля Койчо Пенев да потърси 
нещо подходящо за войвода. След 
като разбрахме, че театърът в града 
на войводите не може да ни бъде 
полезен, Койчо Пенев ме заведе в 
дома на Сийка Иванова Димчева – 
дъщеря на Иван Димчев. Нейният 
съпруг- Кольо беше народен певец 
и имаше чудесна народна носия.

Там имаше някакво  семейно 
тържество, но Койчо  позвъни и 
обясни кой , по чие поръчение 
и защо е дошъл да моли, цялата 
премяна ми се предаде без из-
лишни въпроси и колебание, с 
радост, че им се дава възможност 
да помогнат на Стралджа. Явно 
беше, че Койчо, Сийка и Кольо 
носят Стралджа в сърцето си  и 
са щастливи, когато могат да на-
правят нещо добро за селището.

Възхищение, благодарност и 
гордост изпълваха душата ми от 
тези благородни , родолюбиви 
хора.

Възхищавах се и продължавам 
да се възхищавам от цялото си 
творческо обкръжение, хората, 
с които тогава полагахме усилия  
да бъде весело и приятно. Как да 
забравя и да не се възхищавам от  
м-р Димитър Кавалджиев, който 

се включи в представлението по 
свой оригинален и специален 
начин като  осигури множество 
димки, халосни патрони, гранати, 
пищови, сабя за войводата и други 
и така умело ги вкара в употреба, 
че хайдушката борба все едно 
беше истинска. 

Тотю Станчока осигури конете 
за ордата на Исирлийския паша и 
през цялото време се грижеше да 
не стане някакъв фал. Как да не 
се възхищавам от безкористния 
труд на този човек, чиято кротка 
усмивка показваше , че е щастлив 
да участва в празничното родолю-
биво  мероприятие. 

Йорданка Саллакова и Добри 
Милев също будеха възторг тогава. 
При музикалното оформление на 
програмата личеше колко одухо-
творено се стремяха да дадат най-
доброто от себе си, за да се обо-
гатява  атмосферата с по-голяма 
тържественост и емоционалност.

Авторската разработка на леген-
дата даваше ограничени възмож-
ности за словестна изява на всички 
участници. Такава възможност 
имаха изпълнителите на главни-
те герои: Георги Александров/
Трифон/, който нарежда на своя  
„кичук байрактар да облече дрехи 
овчарски“ и да отиде в Стралджа 
на дюкянчето, за да разпита бакал-
чето /Въльо Рахнев/ дали турските 
власти търсят „Трифон и Добри 
двамата върли хайдути“. Как е 
изпълнявал Добри поръчението , 
от къде е минал и какво е направил, 
за да остане с бакалчето сам и да 
го „хитро разпита“ се научаваше 
от диктора с прекрасния глас на 
Киро Тодоров. Неговата словесна 
роля беше голяма.

Бакалчето/чието име не се знае/ 
е било вероятно голям стралджан-
ски революционер, който следи 

и познава добре обстановката в 
района. 

„Не крий се, Добре, от мене,
Ази те добре познавам,
Познавам първи поднасям“
Казва то на своя гост и му раз-

казва , че „ откакто Сарая изгоря“ 
усилено го търсят, за да унищожат 
тях и четата им. 

Дикторът отново взема думата, 
за да обясни колко разтревожен е 
от новината Добри и защо бързо 
тръгва да отиде при четата, където  
обяснява как е изпълнил своята 
мисия. По-нататък диктора съоб-
щава, че в същото време  „дорде 
се Добри издума „ е забелязана 
потерята на пашата Исирлийския.

Тогава Трифон дава ново настав-
ление на своя кичук байрактар: да 
си вземе пушката и когато поте-
рята наближи да се „ премери в 
пашата , в челото между веждите“ 
.Той е уверен, че като падне пашата  
„ ще се стъписа потерята“ и тогава:

„Колете, братя, сечете, до един 
да ги изколим!“

Четата се отзовава спонтанно 
на неговия призив.Потерята е 
разбита, пашата  лежи полумъртъв 
на тревата, мислеше се даже, че е 
мъртъв защото бай Петър Събев 

и този път ни шашна със своето 
каскадьорско падане от коня. Но 
той даваше признаци, че е жив, 
което позволи на Трифон да му 
каже следното предсмъртно слово:

„Пашо ле, пашо ефенди, тук не 
са, пашо, селата,

Тук не е, пашо, овата,  бели 
българки да мърсиш,

Тънка баница да искаш, тука 
ти е , пашо, писано

При Аллах да те изпратим“…
И го промуши със сабята си.
Овации сред публиката, пре-

гръдки сред участниците между 
които бяха  Георги Каравичев, 
Велчо Славов, Кръстьо Ташков, 
Куни Вълоолу, братовчед му Пеньо 
Стефанов Въльоолу и още много 
други с които хайдушката чета 
ставаше многолюдна и внуши-
телна сила. 

Споменът за празничната атмос-
фера и обявяването на Стралджа 
за град преживявам  до днес с 
умиление и гордост от достойното 
поведение на моите съкварталци. 

МИНАЛОТО РАЗКАЗВА

МЛАДЕЕМ 

ДОКАТО 

ПРАЗНУВАМЕ!

Годините са утъпканата следа на времето, те са  
видимия израз на преживяното, те са мерилото за 
постигнатото, за енергията, труда, волята за реали-
зиране на мечтите. В третата възраст човек си дава 
ясна сметка, че  ако физически  тялото отслабва, то 
душата се съхранява непокътната и дава воля на 
всичко добро, което носи. Затова празниците в клуб 
„Дълголетие“ протичат толкова цветни и весели. 
Всеки от членовете се чувства част от един общ 
дом, в който да помагаш, да правиш добрини, да 
се раздаваш те прави желан и потребен.

На поредния общ рожден ден най-щастливи 
се оказаха Янка Атанасова, Иванка Христова и 
Мария Петрова, които отбелязаха кръгли годиш-
нини. Заедно с тях край празничната торта бяха и 
останалите рожденици – Донка Миронска, Донка 
Атанасова, Сирма Тодорова, Тодор Кондов, Димка 
Пепелова, Вълка Тончева, Недка Йорджева. За тях 
бяха поздравленията на Златка Саллакова и Стойка 
Иванова, подаръците, пожеланията. Истинска из-

ненада за всички беше присъствието на Гроздан Иванов, 
зам.кмет на общината, който   сърдечно поздрави юби-
лярките и всички рожденици, от името на общинското 
ръководство изрази задоволство за активната и полезна 
дейност с очакване това да продължи и за в бъдеще.  

  Празникът продължи  с традиционните наздравици, 
задължителната торта и неселите хора.

В ПЪРВИТЕ ГОДИНИ НА ГРАД СТРАЛДЖА

Град 
СТРАЛДЖА

Стефан Стефанов КУРТЕВ

Стралджа, Стралджа – Колко ли митове и 
легенди

Са заровени във всяка шепичка земя?
И колко ли  човешки съдби споделени
Си скътала в непрекършената си душа?
Но как, Стралджа, кажи ми ти,
Как да надникна и мъдростта ти да преоткрия,
Да чуя ония причудливи шепоти,
В които волята на българския род не онемя?
Днес ти уверено се будиш с очите на деня,
Запазила традиции и обичаи до наши дни.
Един град с погалена географска ширина,
Една земя, в която ехото не спира да звучи.
Горд съм, Стралджа, че си живота ми спо-

делен!
В пазвата ти съм роден и пулсът ми в теб расте,
Ти галиш ми очите с ликът си обновен,
Улици със стъпки не една и две докосващи 

мислите…
Прекраням се пред следата, отколешна и 

свидна,
Пред която дори и вечността стихва смирена –
Земята на нашите деди с труд и пот напоена
И родна стряха с грижа защитена!
 
Стихотворението е посветено на 50-годишни-

ната от обявяване на Стралджа за град.
Авторът Стефан Стефанов /Бебяков/ е роден 

в Стралджа през 1945г., завършил строителен 
техникум в Ст.Загора, работил последователно 
във В.Търново, в бившия СССР, Германия.

В момента е пенсионер.

Спомени на Георги Александров

Димитър Кавалджиев

Киро Тодоров
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/продължение от миналия брой/
Начало на благоустрояването и 

изграждането на уличната 
мрежа на Стралджа/1968-

1985г./

В икономически план в годините 1968-69г., както 
е видно и от спомените на някои кметове, Стралджа 
стоеше добре. Но по отношение на благоустрояването и 
инфраструктурата селото беше много изостанало. Това 
бе всеобща характеристика на голяма част от българските 
селища, която, въпреки положените усилия, за съжаление 
остава и до днес. 

Спомням си тези широки улици.  В сухо време – глина 
и прах. В дъждовно – повсеместна кал, в която преми-
наващите  камиони и трактори оставяха дълбоки следи. 
Калта се разнасяше и по единствените асфалтирани два 
пътя – Стралджа - Петолъчката и Стралджа - Лозенец.

Несъмнено тогава проблемът с благоустрояването на се-
лото е стоял пред общинското ръководство,  пред кметове-
те и обществеността с цялата си острота. Самооблагането 
беше част от начините за осигуряване на допълнителни 
средства за изграждането  на улици, за водоснабдяване 
и озеленяване. Финансовото обезпечаване е обаче само 
едната страна на проблема. Другата, не по-маловажна 
част от него, е липсата на цялостно проектно решение /
вертикална планировка/ за терена на Стралджа. 

При липсата на Нивелетен план /изготвен едва през 
1983г./,  възлагането на частично проектиране обаче също 
не би решило проблема, поради следните затруднения и 
обстоятелства:

- Изключително равнинния  терен на Стралджа 
/проектният надлъжен наклон не трябва да е по-малък 
от 0,50%, а селото няма и една улица с такъв, напротив 
по-голямата част са под 0,25%/;

- Високите подпочвени води;
- Изискването нивото на уличните платна да е 

по-ниско от това на дворните места.
Става ясно, че време за отлагане няма и някой трябва 

да поеме голямата отговорност и да постави експертното 
начало. 

С годините работа в Техническата служба Димитър 
Балъкчиев, опознал най–подробно терена на селището и 
убеден в своя професионализъм,  се заема с вертикалното 
решение на уличната мрежа на Стралджа. Противопоставя 
се  на колеги от по-горни инстанции, че при съществува-
щите наклони, улици в селището не трябва да се изграждат.

Жив свидетел съм на това как Балъкчиев си даваше 
сметка, че е дошло време да се действа, че време за 
отлагане няма!

Мащабното проектиране, с което се заемаше Димитър 
Балъкчиев изискваше много работа. Работа, с която в 
подобни случаи се наемат и ангажират  колективи от 
инженери и експерти.

За да се реши наклона на една улица, се заснемаха 
всички крайни такива, в околовръстен пръстен, други 
няколко големи централни, после нивото на централния 
отводнителен канал, нивото на прилежащите дворни 
места. Така постепенно Балъкчиев състави проектната 
схема /като скара/ на всички улици във вертикално отно-
шение. После се пристъпваше към подробното заснемане 

и решение на всяка улица поотделно.
  Години  по–късно, когато се работеше  и приемаше 

Нивелетният план на град Стралджа, проектантите със 
задоволство констатираха, че са много улеснени. Те 
заснеха всички улици /които на 80-85% вече бяха изгра-

дени/, съставиха подземния кадастър и стабилизираха 
нивелачните репери спрямо надморското равнище. След 
окончателното приемане на плана, проектантите дадоха 
висока оценка за професионализма и за куража, с които 
е работено през годините. 

Началото на изграждането на уличната мрежа в 

Стралджа започва през 1966/67 година от централната 
част на булевард ”Хемус”. Самата аз в началото на 1968г. 
заварих завършеното източно платно/на асфалтова на-
стилка/, а в западното се редеше паважа. Едновременно с 
това се изпълняваше и втория етап на водоснабдяването 
на Стралджа с етернитови тръби Ф-60. Докато се запоз-
навах с новата работа, виждах как Димитър Балъкчиев и 
Георги Русчев /бай Георги/ работеха от ранна утрин и до 
късно вечер. Денем Балъкчиев работеше по основната си 
дейност – техническото обслужване на гражданите, заедно 
с чертожничката тогава – Ганка Парушева, а бай Георги 
редеше бордюри или пък беше в изкопите, където полага-
ше етернитови тръби. Вечер до късно, също в събота или 
неделя се правеха геодезически замервания по продълже-
нието на площада – на север и юг. Изчислителните работи 
се извършваха също в извънработно време в службата. 

Балъкчиев и бай  Георги работеха и по проекта /
монтажния план/ за водоснабдяването на Стралджа /по 
последния етап/. До късно вечерта уточняваха за следва-
щия ден връзките със старото водоснабдяване, връзките 
по кръстовищата, къде и на колко места да се монтират 
спирателни кранове /СК/ и пожарни кранове /ПК/, както 
и работните коти за бордюрите и настилките. Сутрин 
рано двамата с гумени ботуши организираха работата 
за деня, проверяваха доставени ли са поръчаните мате-
риали, разпределяха работниците и наличната техника. 
Административното ръководство и домакина своевре-
менно осигуряваха необходимите строителни материали 
– бордюри, чакъл, пясък, етернитови тръби  и др.

 Така започна строителството на уличната и водопро-
водна мрежа  по стопански начин – със собствени сили 
и средства.

 През пролетта на 1968г. започнахме изкопните работи 
по изграждането на улица „Александър Стамболийски”, 
дълга 1 450м. До есента беше положена баластрената 
настилка, поставени бордюрите и трошено-каменната 
настилка, до запечатка. А още от лятото извършихме 
заснемания на терена за съставяне на надлъжни профили 
на улиците ”Паисий Хилендарски”, „Георги Станчев” и 
„Димчо Русев”.

Стартирането на строителството на първите улици 
задвижи по-големи капиталови разходи, което наложи 
откриването на финансиране за всеки обект поотделно. 
Според изискванията на БНБ и Управление”Финанси” на 
Окръжен народен съвет, това означаваше за всеки обект 

да има Генерална сметка, Количествено–стойностна смет-
ка, Технически проект /надлъжни и напречни профили/, 
Проект за организация и изпълнение на строителството 
/ПОИС/. С една дума – цялостен проект. 

Така сложихме началото на служебното проектиране. 
За всички видове строителни дейности ползвахме це-

норазписи: Средни единни цени /СЕЦ/, Уедрени сметни 
норми /УСН/, Единни трудови норми в строителството /
ЕТНС/, Тарифа 541 и 536 /за превозите/. Тези ценоразписи 
ми бяха подарени при напускането на предишното работно 
място – Поделение 70-590, гр. Сливен. В този секретен ба-
тальон работех ПТО /Производствено-технически отдел  
и като нормировчик/. Познавах много добре отчетността 
във всички видове строителни дейности, което беше 
много важно за съставянето на ПСД /проекто-сметните 
документации/ на обектите.

Корекционните таблици за цените бяха задължителни 
за нашите обекти, тъй като транспортните разстояния 
от Стралджа и селата до кариерите бяха по-големи от 
средните за страната.

Изчислените количествено-стойностни сметки, транс-
портни схеми и анализи /около 18-20 страници за всеки 
обект/, се налагаше да бъдат напечатвани и размножавани. 
За тази цел бяха ангажирани всички машинописки в съве-
та, чертожничките, както и секретарките по кметствата.

Окомплектованите проекти внасяхме за одобрение в 
Управление ”Архитектура и благоустройство” в ОНС – 
Ямбол и за подпис лично от председателя на Окръжен 
народен съвет. Веднага след това ги поднасяхме в БНБ 
– инженерно-технически отдел ”Строителство” за про-
верка на ценообразуването. В процеса на разплащането 
след това банката осъществяваше още веднъж контрол 
по цените.

За някои улици при изкопните работи се налагаше 
дълбоко разораване с плуг, а земните маси се пробутваха 
и събираха на големи купища. Това ставаше с по-мощен 
булдозер С-100, нает от ТКЗС. Пръстта се товареше също 
с нает багер и се изнасяше със самосвали и всякаква 
техника, каквато можеше да се намери. Веднага след 
това се пристъпваше към нанасяне на баластрата /от р. 
Мараш или от с. Калояново/, разстилането й и полагането 
на бетоновите бордюри. Трошеният чакъл за първите 
обекти изкупувахме от частници от кариерите в Горно 
Александрово и Лозенец, а настилката в началото се 
полагаше ръчно от наети работници от ТКЗС или други 
предприятия. Извозването на инертните материали до 
обектите ставаше с всевъзможни превозни средства – са-
мосвали със странично и задно изсипване, ремаркета и т.н. 
Това бе причината да няма равномерно разпределение при 
разтоварването на материала и представляваше голяма 
трудност разстилането на баластрената и трошено-камен-
ната настилка. В тези години нямаше пътно-строителни 
предприятия в региона и специализирана техника. 

Как да опиша големия принос по разстилането и оф-
ормянето на настилките тогава от Ангел Йорджев /бай 
Ангел/ с булдозера си С-100, нает от ТКЗС? Винаги, когато 
започваше работата си, в началото на всяка улица ние го 
поглеждахме тревожно, имайки пред вид трудността на 
предстоящата работа. А той само се усмихваше, питаше 
какви са ни изискванията, загасяваше цигарата с крак и 
се качваше на машината… Бай Ангел не спираше с ча-
сове - наблюдавахме как булдозера му се наклоняваше 
наляво и надясно по високите насипи с настилка. Не 
излизаше, докато сам не харесаше работата си. Много 
улици изравни и подготви бай Ангел. Идваше в работно 
и извън работно време, винаги усмихнат, видимо много 
доволен от полезността на работата, която вършеше. И ние 
бяхме доволни, защото можехме да продължим нататък.

МОЯТ РАЗКАЗ ЗА НАЧАЛОТО

/продължава в следващия брой/

Митка БОМБОВА
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ЗЛАТНА СВАТБА В 
ДЖИНОТ

ЛОВЦИ СЕ ГРИЖАТ ЗА 
ЖИВОТНИТЕ 

Сдружението за лов и риболов 
„Стралджа“ разполага с благо-
датни площи за развитие на едър 
и дребен дивеч, но въпреки това 
се налага  засилена хранителна и 
защитна база. Ловците ежегодно, 
всеотдайно и много отговорно 
полагат необходимите грижи за 
животните. Само през миналата 
година  са осигурени 20 670 кг 
концентриран фураж, 3 т. груб 
фураж в допълнение с меропри-
ятия за подобряване бонитета на 
животните. През отчетния период 
сдружението е разселило 195 бр. 
фазани и 90 бр.яребици. Не липсва 
желание и за построяване на воли-
ери за доотглеждане и адаптация 
на птиците.

Според анализа за състоянието 
на дивечовите запаси  на база ре-
зултатите от пролетната таксация 
ловните територии на общината се 
обитават от  над 200 сърни, около 

30 благородни елени, близо 200 
диви прасета, 4700 зайци, 6200 
яребици, 430 фазани и др. 

В община Стралджа  има 21 лов-
но-рибарски дружинки, в които 
членуват 800  ловци и риболовци. 

Реализиран проект: 
„ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ 

ГР.СТРАЛДЖА – 
СЪХРАНЯВАНЕ НА 

ТРАДИЦИИТЕ ЗА НАСТОЯЩИТЕ 
И БЪДЕЩИ ПОКОЛЕНИЯ”, 
ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД 
„СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА”

Нетрадиционна практика за включва-
не на младите хора в управлението на 
община Болярово, Стралджа и Тунджа 
и при вземането на решения от местно 
ниво започна този месец. Инициативата 
на ямболското читалище „Умение-2003“ 
е финансирана от Министерството на 
младежта и спорта по Националната 
програма за младежта 216-2020, съоб-
щи председателят на читалището Петьо 
Анастасов по време на представянето 
на проекта.

Като краен резултат от проекта от чи-
талището очакват разработени от самите 
млади хора и внесени в Общинските 
съвети ефективни Стратегии за развитие 
на младежта, обясни ръководителят на 
проекта Дияна Бончева. За тази цел ще 
бъдат организирани срещи с млади хора 
на възраст 15-29 г. в училища и населени места от 3-те общини. Ще се проведе социологическо проучване 
на потребностите и интересите на младите хора. Предвидено е и обучение по придобиване на личностни 
умения и компетенции в сферата на младежкото участие и активното гражданство и стратегическо пла-
ниране на местните политики за подкрепа и развитие на младежта, стимулиране на гражданската актив-
ност на младите хора, както и овластяване на младежите чрез възможността те да изразят своите идеи 
и предложения за местна политика на обществени обсъждания на общинските Стратегии за младежта, 
разработени от представителни младежки екипи.

Трогателно тържество организираха джинотци за едно 
щастливо семейство в селото, което отбеляза своята 
златна сватба. Дочка Жекова Ташкова и Ташко Станев 
Ташков събраха роднини и приятели, за да присъстват 
на църковния ритуал в манастир „Свети Спас“ на връх 
„Бакаджик“, да седнат заедно на трапезата и да вдигнат 
наздравица за щастливия 50-годишен семеен живот на 
двойката. 

Дочка Жекова е родена на 17 септември 1941 г. в с. 
Глумче до Карнобат, а Ташко Станев  - на 21 февруари 
1946 г. в с. Джинот. Случаят ги  среща през 1968 год. в 
Ямбол.  Сключват граждански брак на 12 октомври 1969 
год. Следват щастливи години на труд и постигане на 
мечти, отглеждане на децата - син и дъщеря, осигуряване 
на образованието им. По-късно идва ред  и на щастливите 
мигове по раждането на  три внучки.

Сем. Дочка и Ташко Ташкови имат право да са до-
волни от живота си, от постигнатото, а признанието от 
най-близките и от съселяните увеличава радостта им. В 
деня на златната сватба юбилярите получиха подаръци 
и много пожелания. 

Да са здрави, да продължават напред все така ръка 
за ръка, сърце до сърце , с обич, с мъдрост и с любов. 

Община Стралджа изпълни предвидените мероприятия по проект: 
„Петдесет години гр.Стралджа – съхраняване на традициите за насто-
ящите и бъдещи поколения”, финансиран от Фонд „Социална закрила” 
по Договор за финансиране № РД04-47/25.06.2019 г. 

С реализиране на дейности се постигна основната цел на проекта, а 
именно организиране и провеждане на културни мероприятия, посвете-
ни на празника на града с потребителите на ЦСРИ и ЦОП Стралджа за 
насърчаване на тяхната социална интеграция, подкрепа за социалното, 
емоционалното и културно развитие. Удовлетвореността на потреби-
телите от провелите се мероприятия беше отразено в Анкетните карти 
за обратна връзка.

Екипа по проекта благодари на потребителите и персонала на ЦСРИ 
и ЦОП Стралджа, които активно се включиха във всички мероприятия, 
финансирани по Договор № РД04-47/25.06.2019 г. Предстои финалното 
приключване на проекта с подготовката на заключителен технически 
доклад и финансов отчет. 

КОВАЧНИЦА ЗА МЛАДЕЖКА АКТИВНОСТ 
ЗАПОЧНА РАБОТА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ 

МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
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ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

І. Границите на района за гр. Стралджа, за който се предоставя 
услугата  „организирано сметосъбиране и сметоизвозване” и 
следва да се заплаща такса по чл. 62 от ЗМДТ от юридическите 
и физическите лица, чийто недвижими имоти попадат в този 
район са както следва:

- на север  - ул. “Дъбрава” и ул. “Ив.Козарев
- на изток – ул. “Тракия” и ул.”Г.М.Димитров”
- на юг – ул. “Младост”
- на запад – ул. “Мискет” и ул. “Вапцаров”,
в това число и имотите разположени на горепосочените ули-

ци, както и целите улици „Д. Русев“, „Н. Петков“, „Ивайло“, 
„Македония“, „Морава“ и „Шипка“, с изключение на недвижи-
мите имоти, посочени в списъка по т. VІ от настоящата заповед.

Честота на извозване – в периодите март-май и август-октомври 
- три пъти месечно, а през останалите месеци - два пъти месечно

 ІІ. Границите на района за с. Зимница, за който се предоставя 
услугата  „организирано сметосъбиране и сметоизвозване” и 
следва да се заплаща такса по чл. 62 от ЗМДТ от юридическите 
и физическите лица, чийто имоти попадат в този район както 
следва: всички имоти на физически и юридически лица, попадащи 
в регулацията на селото.

Честота на извозване – два пъти месечно

ІІІ. Границите на района за с. Лозенец, за който се предоставя 
услугата  „организирано сметосъбиране и сметоизвозване” и 
следва да се заплаща такса по чл. 62 от ЗМДТ от юридическите 
и физическите лица, чийто имоти попадат в този район както 
следва: всички имоти на физически и юридически лица, попадащи 
в регулацията на селото.

Честота на извозване – два пъти месечно

ІV. Границите на района за селата Александрово, Атолово, 
Богорово, Воденичане, Войника, Джинот, Иречеково, Каменец, 
Леярово, Люлин, Маленово, Недялско, Палаузово, Поляна, 
Правдино, Първенец, Саранско, Тамарино и Чарда, за който се 
предоставя услугата  „организирано сметосъбиране и смето-
извозване” и следва да се заплаща такса по чл. 62 от ЗМДТ от 
юридическите и физическите лица, чийто имоти попадат в тези 
райони както следва: всички имоти на физически и юридически 
лица, попадащи в регулацията на селата.

Честота на извозване – два пъти месечно

V. Списък  на  собствениците на имоти, попадащи извън опре-
делите по т.І, ІІ, ІІІ и ІV райони, на които се предоставя услугата 
„организирано сметосъбиране и сметоизвозване”:

1. „Топливо 2” ЕООД
2. “Агросистем” ООД 
3. “Вила Ямбол” ЕАД
4. Община Стралджа – хижа „Люляк”
5.  „Булгартрансгаз” ЕАД - Компресорна станция с.Лозенец 
6. “Омакс“ ЕООД – газстанция на „Петолъчката” и за имотите 

в гр.Стралджа   
7. “Трон комплекс” ООД – търговски обект на Петолъчката      
8.  “Джи Енд Джей” – търговски обект на Петолъчката
9. “Ривърс Инвест” ЕООД – складова база за боеприпаси 

„Мараш”   
10. ЕСО ЕАД София - Ел. подстанция – пътя за  Воденичане
11. НК ”ЖИ” - за имоти в с.Зимница
12. „Градус – 1” ООД - площадка с.Зимница
13.  Миглена Тодорова Кондова -  търговски обект на 

Петолъчката
14. ЕТ „Тодор Стайков“ - гр.Стралджа 
15. „ЛУКОЙЛ България” ЕООД – бензиностанции с. 

Воденичане на юг и на север от магистрала „Тракия”
16.  „Минсид” – за имотите в гр.Стралджа 
17. „Булет” – за имот в гр.Стралджа   
18. Община Стралджа – Пункт за управление на животин-

ски отпадъци, им.№ 69660.501.2356, им.№69660.400.2363 и 
им.№69660.400.2362 /две празни места/

19. „Стралджа КООП” АД - за два имота на „Петолъчката” в 
гр.Стралджа

Честота на извозване – два пъти месечно

 VІ. Списък на  улиците и имотите  в гр. Стралджа, с. Зимница 
и с. Люлин, за които  общината не предоставя услугата сметосъ-
биране и сметоизвозване и на които не се определя такса по чл. 
66, ал.1,т.1. На основание чл. 63, ал. 1 от ЗМДТ за тях  се събира 
такса по чл. 66, ал.1, т.2 и т.3 както следва: 

ГР. СТРАЛДЖА

1. Цели улици:
 ул. “Хан Крум”,  ул. Витоша” ,  ул. “Козлодуй” , ул. 

“Трайчо Костов”, ул. “Зорница”, ул. “Иглика”, ул.”Морава”, 
ул.”Македония”  и ул. “Йордан Йовков”.

2. Отделни имоти: 

С. ЗИМНИЦА  

С. ЛЮЛИН

VІІ. Всички физически и юридически лица, чиито имоти се 
намират извън районите, в които се предоставя услугата „сме-
тосъбиране и сметоизвозване”, във всички населени места от 
Общината, в това число и посочените в т.VІ , както и за всички 
имоти извън регулацията на населените места, с изключение 
на тези по  т. V,   се събира такса за ползване на депо за битови 
отпадъци  и за поддържане на чистотата на териториите за об-
ществено ползване  на основание чл. 63, ал. 1 от ЗМДТ . 

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на  Отдел 
“Местни приходи”

 към Община Стралджа и на жителите на Общината  за све-
дение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Ръководителя 
на Отдел 

“Местни приходи” и Нач. Отдел „ТСУЕП”

ИВАН ИВАНОВ
За Кмет на  Община Стралджа

съгл.з-д № 3-656/20.09.2019г.

ЗАПОВЕД

ОПРЕДЕЛЯМ

№ ………………………2019 г.  гр. Стралджа 
На основание чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ  и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА „ТРАДИЦИИ, ЛИЧНОСТИ, ПАМЕТ“

Една книга и толкова много история, една книга и толкова 
много обич, красота, надежди! В истински духовен празник се 
превърна в Стралджа представянето  книгата на Мара Загорчева 
и Надя Жечева  „Традиции, личности, памет“. В препълнената 
зала редом седнаха деца, млади хора и възрастни, всички обеди-
нени от любовта към творчеството, самодейността, традициите.

Оригиналният подход на авторките да представят книгата със 
своеобразен спектакъл изненада всички. Не само с красивия сла-
вослов, не само с искреността и топлотата на обръщенията, но и с 
участието на кукери, оркестранти, изпълнители на народни песни, 
танцьори, майстори на художественото слово. С ръкопляскания 
бяха посрещнати най-малките, продължителите на традициите и 
самодейността в Стралджа – танцьорите от ДГ“Здравец“, които, 
под ръководството на Нели Тончева Кавалджиева ,  с огромно 
старание изпълниха обичани народни танци. Истинска наслада 
за душата бяха буенечките от ФА“Въжички“. „Изпиваме ги с 

поглед, прегръщаме ги с душата си, обичаме ги, защото са наша, 
стралджанска хубост и гордост“, думите на водещите изразиха 
много точно и ясно  общите мисли и чувства на всички присъст-
ващи в залата, за да последва посланието: „Помнете, приятели, 
помнете малки и големи българи! Щом корена си носим в жива 
памет, ще бъде българско, додето свят светува!“ Много вълнуващо 
прозвучаха стихотворенията „Две хубави очи“ в изпълнение на 
Добринка Манолова и „Българският език“ – на Велина Хайдутова 
– доказани майстори на художественото слово.  А после, после  
Мара Загорчева с  един изключително силен текст за българската 
народна песен представи  Дарина Славчева, солист на ансамбъл 
„Тракия“ и носител на Голямата награда от конкурса надпяване 
„С песните на Вълкана Стоянова. Гости на събитието бяха  Стоян 
Варналиев,  носител на Специална награда от Конкурса, Стойчо 
Тончев, ръководител на ансамбъл „Лисец“ Омуртаг и брат на 
хореографа Тончо Тончев, талантливия кавалджия  Георги Пенев,  
син на народната певица Ойка Пенева, Димитър Койчев, изпъл-
нител на гайда в ансамбъл „Тунджа“ и „Въжички“.

Да, този духовен празник в Стралджа наистина беше тържество 
на човешкото съзнание, на българския дух, на стралджанския 
корен. Написана на един дъх книгата е с посвещение на неза-
бравимия, неповторим и изключително талантлив стралджански 
творец Тончо Тончев както и на две забележителни годишнини: 
55 г. от създаване на ансамбъл „Въжички“ и 50г. от обявяването 
на Стралджа за град.  С много топли думи авторите благодариха 
на Пенко Пенков, автор на корицата, графичния дизайн и редактор 
на книгата, за всеотдайната коректорска работа на   Йорданка 
Драгиева, на литературния критик Димитър Бечев, автор на 
великолепния предговор , на издателя печатница Диагалпринт и 
директорът – винаги ведрата и много позитивна Жана Петкова, 
както и на всички подпомогнали издаването на книгата със 
снимки, спомени.

„Няма невъзможни неща! Няма сила, която да спре този, 
който е тръгнал да реализира една мечта. Ние „хванахме“ един 
златен период на духовен живот в Стралджа, но поколенията се 
сменят, събитията се трупат и винаги има  още и още какво да 
се разказва. За да се знае и да се помни! За да пребъде непокла-
тимия ни български корен и дух!“  С това послание  авторите 
приключиха представянето. И в продължение на час получаваха 
поздравления, подаръци и пожелания. От името на общинското 
ръководство г-н Иван Иванов, за кмет на общината, връчи плакети 
на Мара Загорчева и Надя Жечева. 

Акад.Крум Георгиев, председател на Общество за фолклор, 
дългогодишен участник в журито на народния събор „Мараш 
пее“ и Конкурса надпяване „С песните на Вълкана Стоянова“ 
топло благодари на дамите, сърдечно ги поздрави  с постигнатия 
успех на книгата   насърчавайки ги да продължават с тази родо-

любива дейност. Висока оценка на творбата дадоха ветерани на 
културната дейност в града, педагози, общественици. А ето как 
Гроздан Иванов, зам. кмет, изрази отношението си към събитието: 

„Има хора, към които изпитваш респект, има хора, които ува-
жаваш, има хора, които обичаш. Има хора, към които изпитваш 
всичко изброено. Такива хора за мен са Надя Жечева и Мара 
Загорчева, стожери на културата в града ни!“

Още мнения:  
Пенко Пенков:
„Едно съкровище, затворено между хартиени корици, е на 

път да бъде разгърнато, показано и пуснато да живее в сърцата 
на читателите.

Мара Загорчева и Надя Жечева сътвориха нещо наистина 
прекрасно!“ 

Д-р Трифон Манчев: 
„Чета  книгата с интерес! Спомням си и научавам интересни 

неща. 
Книгата  е личен успех  за авторите! Тя запълва една необ-

ходимост за града.  Нейното написване трябваше да се случи! 
Радвам се, че точно вие направихте това ... две дами, които 
се очертават като настоящи емблеми на Стралджа! 
Желая ви нови успехи, защото за град Стралджа има още 
много неща, които трябва да бъдат описани... Неговата мно-

гостранна история тепърва започва да се  очертава... 
Бъдете живи и здрави, желая ви всичко най-хубаво!“ 

Дарина Славчева:
„Книгата идва във време, в което появата ѝ е много необхо-

дима, за да напомни за здравия корен и непреходни традиции, 
да припомни за личности и събития, издигнали град Стралджа 
като средище на българщината. Разгръщайки тази книга се пота-
пяш в атмосфера на позитивизъм, патриотизъм и уважение към 
традициите. Авторите, доказали се през годините като радетели 
на културния живот на Стралджа, ненатрапчиво и увлекателно 
потапят читателя в разкази и архивни снимки на събития и лич-
ности. Щастлива съм, че бях част от представянето ѝ, което се 
превърна в чудесно събитие!“

Бинка Събева:
„Историята е минало, за което се разказва, но не е като в при-

казките измислено.“ С тези думи едно малко момче от ІІ-ри клас, 
мой ученик , отговори  мъдро на въпроса ми :“Какво е историята?“

Разказвайки я ние  помним, предаваме на поколенията, възпи-
таваме ги в родолюбие, преклонение и любов към родно място, 
родина, към  наши съвременници оставили ярка диря след себе си. 

Когато в тези разкази и снимки срещаме свои близки, позна-
ти, талантливи, неуморно трудолюбиви личности, участници 
в танцови състави, театрални постановки, традиционни праз-
ници и обичаи, пренасяли през годините духа на стралджанци, 
усещането, което те обзема е умиление и гордост. Гордост, че 
сърцето ти неведнъж е туптяло в бързия ритъм на вихрените 
танци, на звучните народни мелодии и песни, на вълшебниците 
– музиканти и певци.

Такова е и моето настроение, разлиствайки страниците на но-
вата книга „Традиции, личности, памет“ с автори Мара Загорчева 
и Надя Жечева. Възхищавам се на този труд! От всеки ред лъха 
обич към родното селище, към хората, за чието творчество се 
разказва. За да подредим, за да съхраним през годините тези 
прекрасни спомени за събития и хора, трябва далновидност, 
желание, можене, талант да не жалиш себе си! И защото прите-
жавате всичко това, г-жо Загорчева и г-жо Жечева, вие получавате 
уважението , признанието и респекта на стралджанци!“

Колкото интересна и неповторима е тази книга, толкова раз-
лично и вълнуващо беше и нейното представяне, отново по идея 
на авторския колектив.

Разказаното с  богат език съдържание оживя пред очите на за-
таилата дъх публика. Оглушителните звуци на кукерските хлопки 
подсказаха, че миговете ще бъдат емоционални. Красивите млади 
момичета от танцовия състав „Въжички“ играха  своя буенек и 
като че ли плуваха между облаците. А красотата на носиите им 
допълваше вълшебството на картината. Танцът на малките палав-
ници от детската градина, омайните народни песни на певците, 
нежните гласове на рецитаторите променяха настроенията, ту 

сълзи  напираха в очите, ту възхищение от видяното и чутото! 
Неповторимо! И всичко на фона на силните  и горди думи  за 

хората, за родното място, умело  разказвани от авторите.
Тези емоции дълго ще се помнят! Тази книга ще се пази, за 

да разказва на поколенията! А авторите още веднъж разкриха 
своята стойност и заслужиха обичта ни!

Бъдете живи и здрави, г-жо Загорчева и г-жо Жечева! Към 
нови творчески успехи!“

Жеко Дойчев:
„С книгата „Традиции, личности, памет“ вие оставяте една 

богата културна история на Стралджа, за да може младото поко-
ление и занапред да черпи сили, за да продължава българската 
духовност! Браво!“

Стоян Варналиев:
„На пътя, на кръстомпътя! "Традиции, личности, памет" - квинт 

есенцията на петдесет годишния град. Авторите представят дина-
миката на Стралджа, пулсацията, с която той живее. Личностите, 
които са подържали и поддържат ритъма на живота. Едва ли е било 
лесно  да се справят с толкова колоритен материал! От страница в 
страница и намираш нова информация за всичко, а уж, познато.От 
пъстрия лазарски буенек, до "вития превит кравай" на коледарите и 
тяхната благословия, от пречистващата сила на кукерската игра, та 
чак до морната жътва край Мараша. Наплъстено богатство, което 
показва душевността на стралджанци. В същност превърнали са 
го в духовно средище на Югоизточна България - "Мараш пее", 
Конкурса на Вълкана Стоянова и Матю Добрев, емблематичните 
"Въжички" - рожба 

на Тончо Тончев, сладкогласната Ойка Пенева и многото млади 
таланти, които се множат в този малък, но гостоприемен град. 
Няма празник без "Алтънлъ Стоян войвода", " Димо на Рада 
думаше", кавалджийските мелодии и буйния буенек. 

Но нова е Стралджа! „На пътя на кръстомпътя!“

акад.Крум Георгиев
„ Живейте в настоящето, мечтайте за бъдещето, но не за-

бравяйте миналото. Там, в жаравата на спомените, в историята 
на родовата памет ще откриете богатството, което зарежда 
обогатява и облаготворява“.

Посланието на Мара Загорчева, една от съавторките на книгата 
„Традиция, личности, памет“ към младите хора, е водеща нишка, 
по която читателят, страница след страница, навлиза в културо-
логичният храм, от който не му се иска да излезе. И се питам: 
Малък ли е градът, построил вселена от ритми, звуци багри и 
значими събития, който е дал плеяда от личности – творци в такъв 
кратък отрязък от време /1982 – 1997 г. /. Един от тях е Тончо 
Тончев.  „Образ невъзможен“ – хореограф, музикант народовед 
и будител. Човекът, който произведе не малко танцьори, музи-
канти, майстори на занаяти в чин посланици на народното ни 
творчество, на българската национална култура. Такъв беше той, 
такъв е описан в книгата. Съавторският  тандем Мара Загорчева 
и Надя Жечева е създал творба, която въздига град Странджа на 
висок пиедестал чрез сътворената от нейните дъщери и синове 
богата духовна култура. Съборът „Мараш пее“, кукерските игри, 
конкурсът „С песните на Вълкана Стоянова“, лазарският „Буенек“, 
„Въжичките“ и др. , са живото съкровище на града.

Впечатляват оформлението, дизайнът, особено корицата, до-
стойна за академично издание. Наред със сполучливото заглавие 
стои подзаглавието, звучащо като призив към читателите:

„Там, където традицията е жива, коренът не съхне“.

НЕЗАБРАВИМ ДУХОВЕН ПРАЗНИК В СТРАЛДЖА 


