
email: s_vesti@abv.bg

 ÀÂÒÎÌÈÂÊÀ  - качествено вътрешно и външно измиване на леки ав-
томобили и микробуси

ÑÅÐÂÈÇ- обслужване на ходова част, смяна и залепване на гуми, баланс, 
богата гама масла, филтри, антифризи, разнообразие от чисто нови 
летни и зимни гуми, чистачки и др.асортименти

ÁÅÍÇÈÍÎÑÒÀÍÖÈß –  горива на конкурентни цени
ÐÅÑÒÎÐÀÍÒ – разнообразно меню, лятна градина, обслужване  и с вау-

чери за храна
ÕÎÒÅË-  двойни и тройни стаи, един апартамент, оборудвани с хла-

дилник, климатик, собствен санитарен възел, сателитна телевизия с 
LED телевизори

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

Äîáðèÿò èçáîð!Äîáðèÿò èçáîð!

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 17)   17. 6. 2014 ã. 

По всякя вероятност забавянето на изграждането на Регионалното депо край Ямбол ще се окаже фатално и 
финансирането му ще бъде отнето. Така Стралджа отново се изправя пред проблема за бъдещото депониране на 
отпадъците от общината.

Наредба за управление на от-
падъците на територията на 
община Стралджа беше при-

ета на последната сесия в Стралджа.
Тя определя правата и задълже-

нията на кмета на общината, който 
планира, организира и контролира 
управлението на битовите, строителни 
и масоворазпространени отпадъци на 
територията на общината, съобразно 
изискванията на ЗУО и свързаните с 
него подзаконови нормативни актове. 
Наредбата фиксира  още  задълженията 
и отговорностите на физическите и 
юридически лица, организацията на 
дейността по третиране на отпадъците 
вкл. битови, едрогабаритни, строи-
телни и опасни отпадъци. Предвиден 
е  раздел  за управление на негодни 
за употреба батерии и акумулатори, 
електрическо и електронно оборудване 
и отработени моторни масла, излезли 
от употреба МПС, отпадъци от черни 
и цветни метали, излезли от употреба 
автомобилни гуми.

Подробности на стр.3

Íàðåäáà çà óïðàâëåíèå íà îòïàäúöèòå Íàðåäáà çà óïðàâëåíèå íà îòïàäúöèòå 
çàïî÷âà äà äåéñòâà â îáùèíàòàçàïî÷âà äà äåéñòâà â îáùèíàòà
Ñúâåòíèöèòå íàñòîÿâàò  çà ñòðèêòíî ñïàçâàíå ãðàôèêà 
íà ôèðìàòà, îòãîâàðÿùà çà ñúáèðàíåòî íà îòïàäúöèòå, 
íàïðàâåíî áåøå ïðåäëîæåíèå çà  ïî-ñòðîãè ñàíêöèè êúì 

òåçè, êîèòî ñúçäàâàò íåðåãëàìåíòèðàíè ñìåòèùà.

Õóáàâî ãîëÿìî áåáå çàðàäâà Ñòðàëäæà
Рекордьорът сред бебетата в 

Сливен се казва Яница и тежи 
5 килограма и 280 грама, висо-
чината на малката дама също е 
впечатляваща-  56 см.

Голямото бебе се роди преди 
седмица,  във вторник на 10 
юни. Майка му  24-годишната 
Николинка, е жителка на Страл-
джа и това е първата й рожба. 
Родилката е в добро състояние.

Поради предварителните 
очаквания за едър плод, раждането е било извършено със секцио. Новоро-
деното е настанено в отделението по неонатология.

Началникът на отделението д-р Комня Минчева съобщи, че момиченцето 
е в период на адаптация, поставено е на кислород в кувьоз заради леки 
дихателни проблеми, които ще отшумят.

Това е най-тежкото бебе, родено през последните години в сливенската 
болница, отчитат оттам.

ÏîëèöàéÏîëèöàé ùå ñòàíà àç! ùå ñòàíà àç!
ñòð. 5
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Реализирани  проекти на 
обща стойност 26 167 849 
лв. отчете кметът на община 
Стралджа Митко Андонов за  
плановия период 2007-2013г.  
Той представи изпълнението 
на Общинския план за разви-
тие/ОПР/ 2007-2013г.  пред 
общински съветници, кметове 
и км.наместници, представи-
тели на общинска администра-
ция, НПО, учебни, социални 
и здравни институции, медии.

Равносметката показва, че 
средно усвоените средства на 
жител за периода са  2 047, 40 
лв. С този показател общината 
попада в групата на 26-те общи-
ни у нас усвоили по над 1000 
лв. на глава от населението /за 

сравнение средната стойност за 
страната е 379 лв./ Общинските 
разходи за периода по години 
почти запазват размера си, кое-
то се определя от политиките на 
общината и нейните бюджетни 
звена за икономично и ефектив-
но използване на средствата. 

Според  изводите в напра-
вения отчет   процесът на 
планиране в община Стралджа  
е осъществен в изпълнение 
на законовите разпоредби и 
е допринесъл за подобряване 
капацитета за разработване на 
стратегически планови доку-
менти. ОПР обхваща всички 
сфери на обществения живот с 
достатъчен брой проекти, целя-
щи подобряване качеството на 

живота в общината, вкл. разви-
тие на водещия отрасъл селско 
стопанство. Реализацията на 
ОПР е допринесла за реали-
зиране на широка строителна 
програма и осезаемо подо-
бряване на инфраструктурата, 
материално-техническата база 
на училищата, ЦДГ, социални 
институции и администрация. 
ОПР 2007-2013г. има ясно изра-
зен социален ефект, общината е 
осигурила адекватни мерки за 
широко гражданско участие при 
формулиране на местните по-
литики, повишен е капацитета 
на администрацията за предос-
тавяне на услуги, подготовка и 
изпълнение на проекти. 

   За следващия планов пе-

риод общината вече подготвя 
новия ОПР /2014-2020г./ с още 
по-голяма ангажираност на 
заинтересованите  страни и 
по-добра комуникация и коор-
динация на публичния сектор 
и социално-икономическите 
партньори при изпълнение на 
мерките и приоритетите, които 
предстои да бъдат заложени. 
Общата цел е да се постигне 
повишаване качеството на жи-
вота  и община Стралджа да 
се превърне в привлекателно 
място за живеене. 

Подробни данни от отчета 
на изпълнението на Общинския 
план за развитие /ОПР/ 2007-
2013г.  бяха поместени в бр. 16

Äîáðà áàçà çà íîâèÿ 
ïëàíîâ ïåðèîä

Стралджанското СОУ ”П. Яворов” е с едни от най-
добрите резултати  от Държавните зрелостни изпити 
/ДЗИ/. Четвъртото място по успех в областта е не 
само най-добрата гаранция за знанията на учениците 
от випуск 2014, но и за високата квалификация на 
преподавателите. 

 „Постигнатите резултати не може да се приемат 
като сензация, а като реалност и един закономе-
рен процес!”, категорична е Валентина Маринова, 
директор на училището, за да добави, че това на-
истина е един от добрите випуски на училището и 
ръководството не е имало   никакви съмнения, че ще 
постигнат добро представяне на ДЗИ. 

Какви са конкретните резултати? Средният успех 
по Български език и литература по задължителна под-
готовка за четирите години  е 4,17, а от ДЗИ – 4,77. 
По география и икономика резултатите са съответно 
– 4,45 и 4,99. По биология и здравно образование 
постигнатия успех на двете нива е един и същ – 5,75. 
Висок е резултатът по история – 6,00 – 5,81, по химия 
– 6,00 – 4,32 както и по математика- 5,00 – 6,00 и по 
философия – 6,00 – 4,58. 

- Всичко се измерва с труд, постоянство, амбиции! 

Äîêàçàòåëñòâî çà 
ñåðèîçíà ó÷åáíà 
ïîäãîòîâêà

– пояснява г-жа Маринова – Ние имаме 
много добри преподаватели- профе-
сионалисти с висока квалификация и 
добра мотивация за работа, разпола-
гаме с богата, прекрасна материална 
база, много нагледни материали във 
всяка класна стая, интерактивни дъски, 
мултимедия…И това се използва много 
умело от педагозите. Факт е , че още в 
Х-ХІ клас нашите ученици се ориен-
тират към избора на предмет по който 

ще се явяват на зрелостните изпити. 
Факт е и това, че 90 % от завършва-
щите СОУ ”П. Яворов” продължават 
образованието си във ВУЗ, получават 
висока оценка и при реализацията си 
в живота. Всичко това ни радва, кара 
ни да се гордеем! Та ние наистина с 
нищо не отстъпваме на останалите 
добри училища у нас. Считаме, че сме 
конкурентоспособни и можем да бъдем 
сред най-добрите!

Ñåìèíàðè çà çåìåäåëñêè 
ïðîèçâîäèòåëè â ßìáîë

Партньорът на Земеделска Къща ООД в Ямбол – фир-
ма „Аксес консулт“ на 11.06.2014 година проведе три 
семинара за земеделски производители в три общини 
от региона:

- в Община Тунджа в залата на общината;
- в Община Елхово в сградата на ПГ „Стефан Ка-

раджа“
- и в Община Стралджа в залата на Пенсионерския 

клуб.
На тези семинари бяха разяснени:
- услугите, от които могат да се възползват клиен-

тите;
- начинът на взаимодействие между клиента и парт-

ньора на Земеделска Къща;
- и ползата за потребителя на услугите.
Земеделска Къща и нейните партньори са посредни-

ци между фирми, предлагащи софтуер за земеделци 
и самите земеделци. Целта е да се покаже ползата от 
обслужващи фирми, специализирани в областта на 
земеделския бизнес.

Принцип в работата на Земеделска къща ООД да 
се пести време и нерви от трудоемкото попълване на 
документи за различни административни държавни 
органи на база подходящ за целта софтуер.

Във връзка с  финансиране 
на проект „Реконструкция и 
подобряване на улици в Страл-
джа и Зимница” по Проект за 
развитие на регионите на бъл-
гарското правителство в Страл-
джа кметът на общината Митко 
Андонов и представителят на  
фирмата – изпълнител „Тех-
нострой ЕООД” Ямбол  под-
писаха договор за изпълнение 
на строителните работи. Това е 
единият от общо трите проекта, 
които община Стралджа ще 
реализира със средства по Пуб-
лична инвестиционна програма 
на министерство на финансите 
като общата стойност е близо 
1 млн. лв. Останалите два 
проекта  са за започналото вече 
изграждане на Кооперативен 

пазар в Стралджа и още един 
за възстановяване на улична 
мрежа в села от общината.

Проектът за реконструк-
ция и подобряване на ули-
ците  включва  ремонт  на 
ул.”Свобода”, „П.Яворов” и 
„Вълкана Стоянова” в Страл-
джа като ул.”Свобода в едната 
си част ще бъде изцяло на-
ново изградена. В Зимница 
предстои ремонтиране на ½ от 
ул.”Хан Аспарух”/ от сградата 
на  Здравна служба до кмет-
ството/, включващо подмяна на 
бордюри и настилка по цялото 
платно. По нарочно разпореж-
дане на г-н Андонов предстои 
изготвянето на допълнителна 
сметка със собствени бюджетни 
средства да се подмени и водо-

Ïîäïèñàí  äîãîâîð

провода  по тази улица. Целта 
е да не се налага излишно 
разкопаване на новата настилка 
за отстраняване на евентуални 
аварии по водопровода. 

Общата стойност на проекта 

за обновлението на улиците в 
Стралджа и Зимница е  335 947 
лв.   Изпълнението на пред-
видените дейности  ще стане 
в съкратени срокове,  само в 
рамките на един месец.

 Библиотечните работници 
от Стралджа участват в обуче-
ние по схема „Аз мога повече!”. 
В периода 19 март – 29 август  
в Кукорево те слушат инте-
ресните лекции поднесени от 
преподавателя Нели Ройдева.

Обучението е по професия 
„Библиотекар”, специалност 

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒ
УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,
Бихме искали чрез страниците на Вашия вестник да поднесем 

нашата най-сърдечна благодарност към всички, които дариха 
средства за подпомагане лечението и възстановяването на на-
шия син Виктор. Поклон пред вас, мили хора, които направихте 
дарение за връщане усмивката на Вики, дадохте ни увереността, 
че добротата и милосърдието могат да правят чудеса. Благода-
рим на децата от СОУ”П.Яворов”, на колективите от учебните 
заведения в града, на служителите от РС ПБЗН, на ловците и 
риболовците от СЛР, на доброволците от БМЧК, на търговските 
работници, на всички граждани дали своя дан за оздравяването 
на Виктор. Благодарим горещо на служителите от общината и 
лично на кмета Митко Андонов!
Чувстваме се задължени да съобщим, че част от средствата 

приведени по сметката за Вики употребихме за лечението му, 
останалите ще използваме за провеждане на необходими изслед-
вания , лекарски прегледи, наблюдения и общо възстановяване.
Още веднъж, БЛАГОДАРИМ! 
С пожелание за живот и здраве. И нека примерите на доброта 

и милосърдие бъдат повече!
Сем. Стефка и Стефан Стефанови, Стралджа

Àç ìîãà ïîâå÷å!
„Библиотекознание”. Темите , 
по които се работи са най-раз-
лични, но всички много полез-
ни. Между тях са „Библиотечни 
фондове”, „Комплектуване на 
библиотечните документи”, 

„Обработка и каталогизиране”. 
Във времето когато библиотеч-
ната работа се съчетава с работа 
в компютърни зали много важни 
се оказва и темите „Работа с 
автоматизрани библиотечни 

системи”,  „Услуги в модерната 
библиотека”. Според Парушка 
Узунова и Петър Толев, учас-
тници в обучението, удачен е 
подборът и на информацията 
за съхраняване и опазване на 
библиотечния фонд, общуване 
и работа с потребители и общ-
ността и др.
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Íàçíà÷åíèÿ íà íîâè 
15 ëè÷íè àñèñòåíòè

Като бенефициент по проект на Агенция за социално 
подпомагане „Подкрепа за достоен живот” по Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Ал-
тернативи”, осъществяван с финансовата подкрепа на 
ОП ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана 
от ЕСФ на ЕС, община Стралджа  получи допълнително 
финансиране за обгрижване на минимум 15 потребители. 
Предоставената часова квота е 1800 часа. На фона на раз-
пределението на часовете по общини Стралджа получава 
висока оценка за нуждите. Според Атанаска Кабакова, 
администратор на проекта, „отпуснатата часова квота е 
изключително необходима на общината предвид големия 
брой хора с увреждания, както и приключването на проект 
”Помощ в дома” чиито потребители от м.май остават без 
обгрижване. Това означава, че АСП правилно преценява 
необходимостта на общината от по-сериозно внимание”.

Веднага след получаване на писмото от Агенцията за 
социално подпомагане  екипът по проекта на общинско 
ниво стартира процедура за включване на кандидат-по-
требители от създадената за това банка и назначения на 
лични асистенти като обгрижването започна от началото 
на юни. 

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ТЪРСИ  СЕ…

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

- òåõíèê çà ïîääúðæàíå íà ÒÂ ìðåæà â 
ãðàäà

За справки и подаване на заявления: 

ТЕЛ. 04761/ 61-21  

ОБЯВА ЗА КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БАТЕРИИ

РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА ПРОЕКТ “ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ” №2007CB16IPO008-2011-2-051 ПО
ПРОГРАМА IPACBC 2007CB16IPO008 

Î Á ß Â ß Â À 
ÊÀÌÏÀÍÈß ÇÀ ÐÀÇÄÅËÍÎ ÑÚÁÈÐÀÍÅ ÍÀ ÁÀÒÅÐÈÈ

І.  Период на кампанията – 01.06.14г. – 30.06.14г.
ІІ. Кампанията се организира за ученици от 6 ,7 и 8 клас от училищата в Община Стралджа.
ІІІ. Място на предаване на батериите - офисите на счетоводителя / домакина на съответното училище.
ІV. По време на кампанията, всеки ученик може да предава събраните батерии нееднократно, като броя на 

батериите за всеки участник ще се сумира.
V. Първите трима ученици, събрали най-голям брой батерии ще бъдат наградени.

На своето 33-то 
заседание  две 
важни наредби 

утвърдиха  съветниците 
в Стралджа. Преди това  
необходимото внимание 
беше отделено на   вне-
сения от Митко Андонов, 
кмет на общината, доклад 
за наблюдение изпълне-
нието на Общинския план 
за развитие 2007-2013г. 

Очаквана беше активност-
та по обсъждане   проекта 
на Наредба за управление 
на отпадъците на терито-
рията на община Страл-
джа. С видим интерес об-
щинските съветници се 
впуснаха в активен диалог 
за необходимостта от но-
вия документ и решаване 
на конкретни въпроси по  
събирането на отпадъци-

те. Настояваха за стрикт-
но спазване графика на 
фирмата отговаряща за 
събирането на отпадъците . 
Появи се и предложение за 
изслушване информация за 
работата на фирмата лично 
от нейния ръководител. 
Направено беше предложе-
ние за  по-строги санкции 
към тези, които създават 
нерегламентирани смети-

Óòâúðäèõà âàæíè íàðåäáè

ща. Не липсваха въпроси 
и за начина по който става 
разпределянето на нови 
съдове за смет по адреси.  
Единодушно съветниците 
подкрепиха идеята за ак-
тивна  сериозна и после-
дователна разяснителна 
кампания сред населението 
за разделно събиране на 
отпадъците. С одобрение 
беше посрещнато обяс-
нението на Анна Грозева 
, еколог, за планираните 
дейности в това направ-
ление . Стана ясно, че е в 
ход подготовката на 4 вида 
информационни брошури 
по темата, проведени са 

обсъждания с учениците, 
предвидени са информа-
ционни срещи по селата  и 
в общинския център.
Като цяло оценката на 

съветниците за Наредбата 
за управление на отпадъ-
ците е със знак на одобре-
ние. Тя определя правата и 
задълженията на кмета на 
общината, който планира, 
организира и контролира 

управлението на битовите 
, строителни и масовораз-
пространени отпадъци на 
територията на общината, 
съобразно изискванията на 
ЗУО и свързаните с него 
подзаконови нормативни 
актове. Наредбата фик-
сира  още  задълженията 
и отговорностите на фи-
зическите и юридически 
лица, организацията на 
дейността по третиране 
на отпадъците вкл. битови, 
едрогабаритни, строител-
ни и опасни отпадъци. 
Предвиден е  раздел  за 
управление на негодни за 
употреба батерии и аку-

мулатори, електрическо и 
електронно оборудване и 
отработени моторни мас-
ла, излезли от употреба 
МПС, отпадъци от черни 
и цветни метали, излезли 
от употреба автомобилни 
гуми. В раздел „Адми-
нистративно-наказателни 
разпоредби” са посочени 
санкциите  за нарушение 
на Наредбата – глоба в 

размер от 20 до 5000 лв. на 
физическите лица и от 100 
до 50 000 лв. на юридиче-
ските лица  и едноличните 
търговци.   С 10 гласа „за” 
и 5 – въздържали се” На-
редбата беше приета.
С внимание съветни-

ците се отнесоха и към 
предложения проект за 
Наредба за насърчаване 
на инвестициите с об-
щинско значение. Целта 
на новоприетия документ 
е  да се насърчават про-
изводства и услуги, да 
се повиши регионалната 
икономическа активност 

и генериране на заетост 
чрез откриване на  висо-
копроизводителни работни 
места. Мерките, включени 
в документа са в съответ-
ствие с основните цели 
на стратегията „Евпропа 
2020” за интелигентен 
растеж и целят трайно 
преодоляване на спада в 
инвестиционната  актив-
ност в страната.

Ïîëåçíî îáó÷åíèå
От 1 до 7 юни в Хисар Йорданка Апостолова, се-

кретар на Местната комисия за борба срещу противо-
обществените прояви на малолетни и непълнолетни 
/МКБППМН/, взе участие  в Национална среща със 
специалистите от тази система организирана от Цен-
тралната комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни.  В програмата 
бяха предвидени актуални теми като „Методика за 
системен подход за работа със семействата на деца, 
извършители на противообществени прояви”, „Система 
за проследяване, оценка и коригиране на резултатите от 
работата на обществените възпитатели”, „Синдромът на 
професионалното прегаряне  /Бърнаут/ в помагащите 
професии” и др. Представени бяха и добри практики 
на местни комисии в сферата на превантивната работа, 
трудни казуси от практиката и възможни решения. Като 
новост в  програмата на Националната среща беше пред-
видено и представяне на информация за проведеното 
заседание на ЦК, взетите решения и приетото стано-
вище по проекта за нов Наказателен кодекс в частта 
му, касаеща малолетните и непълнолетните. Според 
Йорданка Апостолова срещата-семинар преминала 
под формата на утвърдения вече тип „обучение на обу-
чители” е изиграла своята положителна роля. Особено 
полезни са били разговорите по актуални проблеми на 
комисиите  с Пламен Ангелов, зам.министър на МВР. 
С внимание са изслушани и лекциите на  доц Гинка 
Механджийска  от СУ, Ани Бъчварова  от НСИ, Евгения 
Петкова от МФ. Своето виждане за работата на местните 
комисии представиха  ръководители на МКБППМН от 
Варна, Пловдив, Ст.Загора, Кърджали., Бургас, Чирпан.

МКБППМН в Стралджа има широко поле за дейност. 
Проблемите които  се налага да бъдат разрешавани  са 
свързани с поведението на малолетни и непълнолетни от 
училищата, превантивната работа  с тях и семействата 
им, дейността на социалните центрове. Много  сериозни 
са  и казусите   с децата от СПИ В тази връзка обучение-
то е навременно и полезно, потвърди г-жа Апостолова.
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ÏîëèöàéÏîëèöàé ùå  ùå 
ñòàíà àç!ñòàíà àç!

Попитайте всяко дете 
"Какъв ще станеш 
като пораснеш?" то 

отговаря - полицай. Тази про-
фесия има своите предимства 

Ìëàäè îãíåáîðöè ñúñ 
çàâèäåí ñïîðòåí äóõ
Младите огнеборци от СОУ"П.К.Яворов" гр. 

Стралджа взеха участие в петнадесетото издание на 
републиканските състезания, които стартираха на 7 
юни в черноморския комплекс "Албена". Надпревара-
та е част от националния календар за извънучилищни 
дейности на Министерството на образованието и нау-
ката. Спортната проява, сред организаторите на която 
е главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на 
населението" при МВР, насърчава бъдещите спасите-
ли да развиват бързина, умения и силен дух в трудни 
ситуации. Форумът в черноморския комплекс събра 28 
младежки противопожарни отряда - победители в ра-
йонните и областните състезания. Учениците показаха 
завиден спортен дух и много добри технически умения. 
Надпреварата беше между достойни противници, които 
демонстрираха сили, знание и възможности за справяне 
с препятствията.

и недостатъци, но независимо 
от това си остава една от най-
предпочитаните сред малките 
деца.

Вълнуващо  преживява-
не за учениците от СОУ "П. 
К.Яворов" гр. Стралджа беше 
срещата им с пътните полицаи 
–  Дончо Стоянов и  Геор-
ги Кабаков от РУ Полиция 
гр.Стралджа. Те запознаха 
децата с труда на пътния по-
лицай и отговорната му профе-
сия, която предпазва и помага 
на водачите и участниците 
в пътното движение в инте-
рес на тяхната безопасност 

и сигурност на пътя. Слу-
жителите в сектор "Пътната 
полиция" показаха уредите, с 
които работят - радар, дрегер, 
стоп палка и таблет, с който 
демонстрираха как се прави 
онлайн пътен контрол за на-
лична валидна застраховка 
"Гражданска отговорност". 
Чрез таблета полицаят може 
да провери и дали спреният 
автомобил има неплатени гло-
би, дали е издирван, валидна 
ли е винетката му. Особено 
голям интерес предизвика 
демонстрацията на пътните 
полицаи за майсторско упра-

вление на автомобил. Срещата 
приключи след като учениците 
успяха да се качат и повозят в 
полицейския автомобил.

С цел ограничаване на при-
чините и условията за пътно-
транспортни произшествия 
с деца по време на лятната 
ваканция служителите на по-
лицията отправиха апел към 
учениците да пресичат на без-
опасни места като пешеходни 
пътеки, подлези, или на място 
далеч от паркирани автомоби-
ли. Препоръчаха да карат вело-
сипедите в паркове и градини, 
а не на пътното платно.

Îòíîâî ïúðâî ìÿñòî 
çà Ñèìîíà! Áðàâî!
Първо място в областта на изобразителното изкуство 

спечели ученичката Симона Георгиева Георгиева от X 
клас на СОУ "П. Кр. Яворов" - Стралджа, която участва 
в ученическия конкурс "Мила Родино" за мултимедиен 
проект, стихотворение и рисунка, организиран от НЧ ”Ва-
сил Христов 1927”- с. Рупци с  партньор: Община Червен 
бряг, ОУ ”Христо Ботев”-с. Рупци. Конкурсът е посветен 
на 50 годишнината от обявяването на „Мила Родино” за 
национален химн на Република България през 1964год. и 
провокира ученици от цялата страна да покажат активна 
гражданска позиция, да развият уменията си за творческа 
изява и мисъл.

Талантливата ученичка от СОУ "П. Кр. Яворов" се със-
тезава в група от VIII до XII клас включително. Творбата 
на Симона е отличена с първо място, второ място Кенан 
Емрула СОУ ”Отец Паисий” гр. Кърджали и трето място 
Мария Тодорова ”Център за работа с деца” гр. Червен бряг.

 „Ще учим много, без умо-
ра!” обещаха тържествено де-
цата от подготвителната група 
при ЦДГ ”Здравец” Стралджа  
на  прощаване с детската гра-
дина. Бъдещите първокласници  
преживяха чудни вълнения 
с подготвената специално за 
тях презентация на най-щаст-
ливите мигове в детския дом. 

В тяхна чест беше програмата 
подготвена от по-малките. И 
в нея имаше всичко – народ-
ни танци, балет, акробатика. 
Децата са цветята на света, те 
са като слънцето, като капки 
роса… Очарованието на своя 
свят малките показаха с пе-
сните и стихотворенията , с 
танците и усмивките. А че са 

пораснали достатъчно, за да 
тръгнат на училище  доказаха  
с отговорното и  всеотдайно из-
пълнение на  всички указания 
на учителките.

 „Ние растем в любимия 
роден град, ние обичаме на-
шата родина България, ние сме 
деца на Европа!” повтаряха 
децата развявайки знамената на 

Стралджа, на България и на ЕС.
На  финала  директорът 

Живка Илиева отправи сър-
дечно поздравление към всич-
ки и връчи Свидетелствата 
за завършена подготвителна 
група. Благодарности имаше 
към педагогическия екип Ваня 
Пенева- Пенка Узунова - Пенка 
Белева.

Âñè÷êè èñòèíè 
è ÷óäåñà çàåäíî

И весел и малко тъжен беше  
празникът на децата от подгот-
вителната група при ЦДГ ”М. 
Рубенова”. Тези, които на есен 
ще бъдат първи клас, се простиха 
с учителките си, с детската гра-
дина и с играчките  и показаха, 
че са готови да бъдат ученици. 
Подготвени всестранно от учи-
телките си момичетата и момче-
тата рецитираха и пяха от сърце, 
танцуваха като артисти, дадоха 
обещание никога да не забравят 
своя детски дворец. В богатата 
програма бяха вписани разно-
образни  образователни идеи. 
По традиция беше изпълнен и 
ритуала за предаване на знамето. 
Особено вълнуващ беше момен-
та  когато децата  бяха поканени 

Ñ ïúðâèòå ìå÷òè íàïðåä!Ñ ïúðâèòå ìå÷òè íàïðåä!
да посочат какви 
искат да станат 
като  пораснат. 
Бъдещите лека-
ри, учители, ди-
зайнери както и 
един кандидат за 
кмет на общината 
събраха  в бутил-
ка листчетата с 
посочените про-
фесии и си обе-
щаха  да я отворят 
тогава когато вече 
са се реализирали 
в живота.

Тържеството 
продължи с песни за родината и 
родния град. Директорът Денка 
Йорданова поздрави абитури-

ентите и връчи на всяко дете 
очакваното Свидетелство за 
завършена подготвителна група. 

С благодарност към екипа г-жа 
Йорданова връчи грамоти на  
учителките и възпитателите.

Ñ îòâîðåíî 
ñúðöå çà ðàäîñò
С участието си в ХІ –я Международен детски ромски  фестивал 

„Отворено сърце” организиран от Центъра за междуетнически 
диалог и толерантност  АМАЛИПЕ- Велико Търново  децата от  
ОУ ”Св. Св .Кирил и Методий” Стралджа  си осигуриха един хубав  

и заслужен пролетен подарък. Двете групи по проект „УСПЕХ” 
бяха впечатляващи  на сцената. Представителите на клубовете „Да 
изразя себе си чрез танц”, „Славееви гласове” и „Да съхраним 
българското”  показаха майсторство както  в един темпераментен 
и оригинален в хореографията цигански танц така и в прекрасното 
изпълнение на лазарски танц. На зрителски интерес се радваха 
и песнопейците от мъжката група , които изпълниха  „Йовано,  
Йованке” с много чувство и докоснаха сърцата на всички. 

Принос за успеха на талантливите ученици от ОУ ”Св. Св. 
Кирил и Методий” Стралджа имат техните преподаватели и ръко-
водители Мария Тенева, Гроздалина Атанасова и Маруся Бакалова. 
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Íà îáðàòåí õîä

Çà êðàñîòàòà íà åäíî 
îòìèíàëî âðåìå
Градивен,  полезен, добър 

– така определиха своя живот 
представителите на първия 
випуск на Селско-стопански 
техникум /ССТ/„Пеньо Каба-
ков” – Стралджа и последен 
на местната гимназия. На-
борите 1943-1944 са едни от 
многобройните в Стралджа. 
В клас те наброяват по 90-100 
ученици. На срещата явилите 
се 47 души възкресиха едно 
отминало време  преди повече 
от половин век с много при-
ятни преживявания и добри 
дела. Миговете на разпозна-
ване  разчувстваха мнозина, 

но спомените от красивите 
младежки години бързо вър-
наха доброто настроение. Ин-
тересно прозвуча разказът на 
Атанас Рашев за в(годините 
когато випускниците участват 
в строежа на емблематичния 
за града ССТ. Мнозина доба-
вяха подробности за това как 
носели кофите пълни с бетон 
за изграждане на втория етаж 
на сградата, как приключвали 
деня с умора, но и с много 
весело настроение, завладени 
от гордостта, че правят нещо 
добро и полезно за града и за 
образованието.

Випускът се оказва един от 
богатите на талантливи, умни 
и творчески личности. Между 
завършилите има доста агроно-
ми, зоотехници, не малко са пе-
дагозите, има и медици. Между 
забележителните личности е 
Слави Калудов , който 23 г. 
работи в ООН, Швейцария. 
От Стралджа представители 
на този легендарен випуск са 
Андон Киров, Недка Кремъ-
кова, Донка Атанасова, Донка 
Миронска, Мария Кремъкова, 
Пауна Пилаева, Добра Шопова, 
Зафирка Тончева, Атанаска 
Русчева от Воденичане и др. Зимница възкреси надежди-

те си за действаща църква. Но-
воназначения свещеник Борис 
от Пазарджик даде основание 
миряните да повярват, че вра-
тата на храма ще бъде винаги 
отворена. И всеки, пожелал да 
се помоли за здраве, ще бъде 
добре дошъл. Зимница ще 
има възможност да отбелязва 
всички църковни празници така 
както е било в миналото.

На Спасовден цялото село 
се събра, за да  отбележи праз-
никът. Зимничани прекрачиха 
църковния праг с цветя и ус-
мивки. Свещеник Борис заедно 
с отци от Сунгурларе и Сливен, 
както и монахинята-майка от 
Кабиле отслужиха празнична 
литургия и водосвет за здраве. 
За първи път в храма „Св.Ди-
митър” бяха кръстени 15 деца. 

Родители оставиха множество  
дарове за църквата, безброй све-
щи осветиха олтара. Два казана 
с курбан за здраве подготвиха 
зимничани, като единия – дар 
от църквата , а другия осигурен 

със  средства на местните жи-
тели.  Остатъкът от даренията  
ще се  използва за необходим 
ремонт на църквата както и 
за закупуване на необходими 
църковни вещи.

Ñâåòúë ïðàçíèê è íàäåæäà

Народни песни и танци от 
Иречеково и Воденичане по-
казаха местните самодейци от 
фолклорните групи на сцената 
на фестивала "Славееви нощи" 
Айтос. Това бяха поредните 
изяви на представителите на 
читалища и клубове от общи-
ната и доказателство за добре 
съхранен фолклор. Публиката 
аплодира, както майсторството 
в песнопеенето, така и краси-
вите народни носии на само-
дейците от стралджанско.Фол-
клорната певческа група "Росна 
китка" при читалище - Чарда 
се класира на трето място на 

фолклорния празник "Славееви 
нощи" Айтос. Изпълнението 

на песните "Димитър конче 
седлае" и "Мари Радо" беше 
достатъчно, за да се признае 
майсторството на певиците. С 
награда и второ място се за-
върна талантливия гайдарджия 
Васил Петров. В индивидуал-
ната надпревара второ място 
завоюва Маринка Георгиева, 
която изпълни песните "Алтън-
лъ Стоян войвода" и "Събрали 
ми се, събрали". Успешното 
представяне на чарденските 
самодейци в Айтос се приема 
като репетиция за подготовка 
честване 80-годишнината на 
читалището в селото, потвърди 

Мария Монева, секретар.

Óñïåøíî ïðåäñòàâÿíå 
íà "Ñëàâååâè íîùè"

Ñðåùà çà 
ðàäîñò, ñðåùà 
çà îïèò
На поредна интересна 

среща се събраха пред-
ставителите на пенси-
онерските клубове от 
Стралджа  и  Камено . 
Домакините от "Дълго-
летие" създадоха една 
прекрасна обстановка за 
общуване с новите при-
ятели, които гостуваха 
за първи път в Стралджа 
по препоръка на клуб 
от Карнобат. След раз-
мяната на поздравления 
и подаръци от предсе-
дателите на клубовете 
последва представяне 
на фолклорните групи и 
едно истинско надиграва-
не. Като доказателство за 
кулинарно майсторство 
жените от клуб „Дълголе-
тие” изненадаха гостите 
с богато украсена маса 
с  местни специалитети.

За да се обогатят и по-
веселят на срещата бяха 
поканени и председате-
лите на пенсионерски 
клубове от Джинот и 
Лозенец. 

През септември страл-
джанци ще върнат визи-
тата на своите приятели 
в Камено.

Íà êîëåíå ïðåä ïîäâèãà
Ветерани, представители на общината, учители и културни 

дейци, младежи присъстваха на възпоменателното тържество в 
Стралджа  посветено на 2 юни , Денят на Ботев и загиналите за 
свободата на България. "Никой от нас не бива да забравя, че в този 
тъжен ден родината си слага черна кърпа и бере китки за помен. 
Това е денят на национална скръб, на костите и песните, които 
създават България. Денят на тези, които легнаха в земята ни не за да 
изгният, а за да й дават светлината си." каза в своето слово кметът 
на общината Митко Андонов. За да добави че "Втори юни е не 
само най-тъжният, но и най-мъжествения, и най-достойния ден на 
България. И той носи чудото, което ни възвисява." В тишината на 
мрачния юнски ден, край паметниците на загиналите за свободата 
на България стралджанци г-н Андонов развълнува множеството и с 
един призив: "Зная, че мнозина днес се определят като граждани на 
света. Зная, че днес да живееш извън пределите на своята родина 
се приема като нещо обикновено. Но нека никой от нас не си и 
помисля, че ще може в сърцето си да напусне България, да забрави 
нейните празници и делници, да спре да се вълнува от писъка на 
гайдата и жалната песен на майките, от ритъма на ръченицата и 
уханието на пресен хляб! Ето, това е България, това е родината, 
която ще ни дава винаги силата и гордостта!" 

За тях , за героите на България, последва минута мълчание. 
На колене пред тези, които отдадоха живота си за свободата на 
родината. Пред паметниците бяха поднесени венци и цветя на 
признателност.

Точно в 12 ч. завиха сирените. Воят им понесе думите , силата 
им остана в съзнанието- за проверка на чувствата. Множеството 
остана "мирно" пред паметта на загиналите, "мирно" пред съвест-
та", мирно " пред България.

С поредните заслужени на-
гради представителите на ан-
самбъл „Въжички” , ІІІ и ІV 
група, се завърнаха  от учас-
тието си в Детския фолклорен 
фестивал на Болярово „Върбова 

свирка свири”. Момичетата и 
момчетата изпълниха с въоду-
шевление и майсторство своята 
танцова програма  и грабнаха 
първите места в двете възрас-
тови групи – до 14 г. и до 19 г. 

Ìàéñòîðñòâî ñ ïðèçíàíèå
Радващо е ,че малката талант-
лива изпълнителка на народ-
ни песни Анита Красимирова  
също надви конкуренцията  и в 
раздел „Народно пеене” оглави 
класирането. Очарователната 
Ани покори публиката с песни-
те „Стоян на мама думаше” и 
„Мене ми е драго”.

Ръкопляскания за стралджан-
ските самодейци имаше  и на 
сцената на фолклорния празник 
„Славееви нощи” в Айтос. Със 
своите красиви носии, с харак-
терните енергични тракийски 
танци, с песните и лъчезарните 
усмивки танцьорите от читали-
ще „Просвета 1892” Стралджа 
плениха зрители и жури. Отново 
първо място за двете формации  
и отново впечатляващ интерес 
към стралджанския фолклор! 
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Äîâèæäàíå, ó÷èëèùå!  
Çäðàâåé, âàêàíöèÿ!
Ïîðàñíàëè è ïîóìíåëè 
В изпълнение на Проект BG051РО001-3.1.06 „Подо-

бряване на качеството на образованието в средищните 
училища чрез въвеждане на целодневна организация на 
учебния процес”, с финансовата подкрепа на Оператив-
на програма "Развитие на човешките ресурси", съфинан-
сиран от Европейския социален фонд на Европейския 
съюз, учениците от ПИГ IV клас при СОУ"П.К.Яворов" 
гр. Стралджа на 29.05.2014г. проведоха тържество 
"Довиждане четвърти клас - здравей ваканция". На 
мероприятието присъстваха ръководството на учили-
щето, учители и родители. Развълнувани, пораснали и 
поумнели, децата доказаха колко много знаят. Разделиха 
се на три отбора и се състезаваха в надпреварата за 
знания. Състезанието премина в три кръга - "Знаете ли 
български", "Познавате ли родината си" и "Математика-
та - лесна и интересна". Всички участници отговаряха с 
лекота на въпросите и много се забавляваха. Справиха 
се чудесно със задачите. Чрез песните, които изпяха, 
показаха, че могат да се веселят. Ваканционният дух 
завладя всички присъстващи. На есен по-големи и по-
щастливи ще се върнат в клас.

Çàáàâíà âèêòîðèíà
По случай приключване на учебната година ученици-

те от ПИГ - II клас при СОУ "П. К. Яворов" гр. Стралджа, 
включени в Проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване 
на качеството на образованието в средищните училища 
чрез въвеждане на целодневна организация на учебния 
процес”, с финансовата подкрепа на Оперативна про-
грама "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран 
от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
организираха забавна викторина. Децата отговаряха 
на въпроси свързани с изучения учебен материал по 
математика, български език и околен свят като улучваха 
кегли, стреляха по дартс и пукаха балони. Освен, че 
показаха своите знания второкласниците искрено се 
забавляваха. Водещ на викторината беше клоунът Теди.

Ñâúðøè ñå è òàç ãîäèíà!
Да, свърши се и тази учебна година, пълна с много 

радост, веселие и трескаво учене. Успешното завършва-
не на децата от ПИГ - III клас при СОУ "П. К. Яворов" 
гр. Стралджа, включени в Проект BG051РО001-3.1.06 
„Подобряване на качеството на образованието в сре-
дищните училища чрез въвеждане на целодневна орга-
низация на учебния процес”, с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 
съфинансиран от Европейския социален фонд на Евро-
пейския съюз, техните родители и учители се превърна 
в повод за общо празнуване. Тържеството премина под 
формата на телевизионно предаване, което съдържаше 
новини, прогноза за времето и пътната обстановка, 
имаше спортен коментатор и моден стилист, журна-
лист проведе интервю с родители, а накрая се проведе 
викторина "Това го знае всяко хлапе", която съдържаше 
въпроси от всички учебни дисциплини.

Пред нас е лятото, ваканция, безгрижни игри - повод 
за радост и много усмивки. Довиждане, училище лю-
бимо! На есен ще се видим пак.

Възпитателите на ПИГ - III клас пожелават весела 
ваканция на всички ученици и учители.

На територията на ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий” 
в с. Зимница, Ямболска 
област се проведе „Малък 
празник на водата” с учас-
тието на учениците от 2 и 
3 клас, общо 36 и техните 
класни ръководители. Ини-
циативата представлява 
заключителен етап от въве-
дената през м. май 2014г. в 
училището програма „При-
ятели с водата” на БЧК 
за превенция на водния 
травматизъм сред деца.

С много ентусиазъм 
под формата на забавни, 
състезателни игри, песни 
и тематични стихотворе-

ния, малките възпитани-
ци демонстрираха своите 
знания за безопасно пове-
дение във и около водата, 
начините за оказване на 
помощ и самопомощ при 
воден инцидент, ролята на 
водния спасител на плажа 
и на плувния басейн, фла-
говата сигнализация и др.

С помощта на свои-
те класни ръководители 
– Янка Карамфилова и 
Събина Тончева, децата 
бяха подготвили изложба 
от рисунки на тема „Во-
дна безопасност”, които 
ще бъдат предоставени 
за участие в конкурса за 

рисунка във връзка с На-
ционалната кампания на 
Държавната агенция за 
закрила на детето “Детска-
та безопасност-споделена 
отговорност и грижа”.

За своето старание, мал-
ките ученици получиха 
тематични награди -грамо-
ти за преминато обучение 
по програма „Приятели с 
водата” и книжки, предос-
тавени специално за тях 
от Дирекция „Водноспа-
сителна служба” към БЧК. 
Наградите бяха връчени 
от директора на ОУ „Св.
св. Кирил и Методий” в 
с. Зимница – г-жа Галина 

Александрова и специа-
листа „Водноспасителна 
дейност” към БЧК-Ямбол 
– Добриела Праматарова.

Основната цел на про-
грамата „Приятели с вода-
та” е: Децата с помощта на 
класните ръководители да 
бъдат запознати с водата, 
като важна част от нашия 
живот и да се научат да 
контактуват безопасно с 
нея.

На територията на Ям-
болска област тя бе ре-
ализирана в две учили-
ща: СОУ „Св. Климент 
Охридски” в град Ямбол 
и  ОУ „Св.св. Кирил и 

"Ìàëúê ïðàçíèê íà âîäàòà” 
ñ ó÷åíèöè îò 2-3 êëàñ

Методий” в с. Зимница, 
община Стралджа. Общият 
брой на обхванатите деца 
и учители е 160.

Програмата се реали-
зира в партньорство на 
БЧК-Ямбол, РИО на МОН 
– Ямбол и със съдействи-
ето на ръководствата на 
двете училища. 

Български Червен кръст 
– Ямбол изразява искрена 
благодарност към своите 
партньори от РИО на МОН 

– Ямбол, училищните ръ-
ководства и класните ръко-
водители, с чиято помощ и 
подкрепа бе въведена про-
грамата „Приятели с вода-
та” , като част от учебните 
планове на двете училища.

Учебните помагала, из-
ползвани от учителите и 
учениците са разработени 
с финансовата подкрепа 
на СПОРТ ДЕПО – офи-
циален представител  на 
SPEEDO за България.

Като начало  на лятната 
работа в надпревара с ри-
сунки на тема „Това лято аз 
искам…” поканиха децата 
от Центъра за обществена 
подкрепа/ЦОП/ техните 
ръководители Марияна 
Пенева и Петя Петрова. 
Малките трябваше да на-
рисуват какво искат да 
научат, да видят, да опитат 
през летните месеци, да 
посочат своята най-голяма 
мечта. С богато въобра-
жение , искрено и мило 
минути по-късно на белите 
листа оживяха  птици и 
животни, слънца и детски 

хвърчила, приятели, се-
мейството, училището…
Целият детски свят намери 
своето място във форми и 
краски. Споделяйки жела-
нията си някой от децата 
посочиха , че много искат 
да видят… морето! Не 
липсваха такива, които 
посочиха , че мечтаят …
да опитат сладолед!

Децата , с които спе-
циалистите от Центъра 
извършват активна преван-
тивна дейност, обикновено 
са от социално слаби мно-
годетни семейства. Те по-
сещават с голямо желание 

Äåöà ðèñóâàò ñâîèòå ìå÷òè

Àç èñêàì äà âèäÿ ìîðåòî!
Центъра , където се обуча-
ват  и възпитават. Знаейки, 
че в днешния празничен 
ден в ЦОП ще има прекрас-
ни преживявания някой от 
децата доведоха по-малки 
братя и сестри, които раз-
вълнувано се включиха в 
забавленията.

На финала имаше по-
черпка с торта и сокчета, 
имаше томбола с награди 
и подаръци за всички деца 
– флумастери, скицници, 
тефтери, занимателни игри.

Стартът на лятото е 
даден. През следващи-
те месеци в Центъра за 
обществена подкрепа ще 
бъде весело, интересно и 
забавно. Децата го знаят и 
продължават всеки ден да 
пристигат  с огромно же-
лание на поредната среща 
с мечтите.
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IN MEMORIAM
На 84 г. възраст в София почина поетесата Станка Пенчева.  Родена на 9 юли 1929г. в Сливен , тя прекарва 

детството и младостта си във Воденичане, където е къщата на родителите й сем.Пенчеви. Нейният творчески 
път започва още през 40-те години на миналия век, за да продължи до последния й дъх. Публикува в безброй 
медии у нас и в чужбина свои стихове, публицистика, преводи от руски език. Работила е в БНР, в литературни 
списания, вестници. Член на СБП, СБЖ, Съюза на преводачите в България. 
Станка Пенчева е автор на 27 стихосбирки, 3 книги с публицистика, една с автобиографична проза и една 

повест за деца. Превеждана на руски, румънски, беларуски, английски, арабски и още много чужди езици.
През 2012г.  община Стралджа организира Първия литературен конкурс „Дървото на живота” на името 

на Станка Пенчева за който тя даде лично благословията си, подкрепи провеждането му и направи своето 
пожелание към младите автори.
Кметът на общината Митко Андонов изпрати Съболезнователно писмо до близките на починалата./тек-

стът публикуваме отделно/. 

Ñòàíêà Ïåí÷åâà: Ñòèõîòâîðåíèåòî òðÿáâà 
äà å êàòî äúðâî – ñ êîðåí, ñòåáëî è êîðîíà
Във връзка с Националния литературен конкурс 

"Дървото на живота" на името на Станка Пенчева. 

Поради неотложни ангажименти кметът на общината 
Митко Андонов не можа да присъства на поклонението 
в София. От Стралджа цветя и съболезнователно писмо 
от кмета до семейството на поетесата поднесоха Кольо 
Пехливанов, гл.експерт "Култура" и Надя Жечева, гл. 
специалист "Връзки с обществеността". Последно 
сбогом със своята духовна приятелка си взе и страл-
джанската поетеса Станка Парушева. Станка Пенчева 
е редактор на нейната първа поетична книга "Градината 
на мълчанието", двете поддържат многолетна връзка, 
разменят мисли, собствени стихове, книги.

СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНО ПИСМО
До семейството на поетесата Станка Пенчева
Скъпо  опечалено семейство,
Уважаеми роднини, приятели, почитатели на таланта на 

Станка Пенчева,
Ние, жителите на Стралджа и общината, приехме с дълбока 

скръб вестта за кончината на Станка Пенчева – поетесата, 
оставила ни безброй прекрасни строфи за любов и нежност, 
за радост и тъга, за хляб и сол, за милост и вярност, за родо-
любие…
В днешният тъжен ден  си спомняме за всичко онова, което 

ни оставя в наследство незабравимия творец, за който с най-
голяма сила бяха думите „милост”, достойнство” и „доброта”,  
влюбената в родния дом дъщеря на сем.Пенчеви от Воденичане, 
майката, която написа прекрасни-стихове-заръка към дъщеря-
та, жената, която във всички възрасти беше еднакво горещо 
влюбена. Станка Пенчева за нас е човек, който посвети целия 
си живот  на писателство. Защото го можеше! Нейното перо 
бе докоснато от Бога. Нейната душа беше  неизмеримо богата 
и никога не се умори да раздава обич на другите. Приемаме я 
като една от нас, защото най-добре разбираме стиховете й 
за оня Воденичански „въздух нажежен” сред полето, за къшея 
хляб омесен от ръцете на мама, за мъдростта на тати, за 
силата на семейството, в което  те учат на труд, на вярност, 
на честност, на благородство, на обич и взаимопомощ.
Знаем за дълголетната й литературна дейност, за всеот-

дайната й работа в различни медии, за активното й членство 
в творчески съюзи. Гордеем се с поезията, публицистиката, 
преводите на Станка Пенчева. Обичаме нейната автобиогра-
фична проза. Прекланяме се пред таланта и творчеството 
й. И даваме своя обет, че ще поддържаме провеждането на 
Литературния конкурс”Дървото на живота” с посвещение 
и в памет на Станка Пенчева! Ще помагаме за разпростра-
нение на творчеството й и за провокиране таланта на млади 
автори от цялата страна. „Непресъхващ извор на творческа 
чувствителност, на отзивчивост към хората и живота, на 
вътрешна издържливост” пожела в лично обръщение  към 
всички участници в първия конкурс поетесата и това беше 
благословията й към организаторите от община Стралджа. 
Което приехме като завет. 
Да, за всички нас Станка Пенчева е идол. Всичко написано 

от нея е с оценка „отличен”! Всичко разказано е увлекателно и 
поучително, всичко…Мнозина може да завидят на енергията, с 
която до последните дни тя поддържаше своя неукротим дух. 
И ако тялото все пак я предаде, той, духът й, със сигурност 
ще остане с нас, „като сияние, като нежен звук”, както сама 
ни завеща.
Там, горе,  вече я посрещат всички, които е обичала. Там  

тя ще продължи да пише своите стихове. И ще бъде водеща 
светлина. И божествена любов. И със сигурност ще помогне 
Господ по-добре да подреди дните ни!
Ще я запомним с приятния и достъпен начин на общува-

не, сърдечната и мила усмивка, с нежния глас, с който реди 
стиховете си един след друг, без да се умори. Ще я запомним 
с тази неукротима любов към родното и с готовността да 
бъде потребна.
Трудно се намират думи за утеха!
С топло съчувствие отправям съболезнования към всички 

вас.
Ще запазим Станка Пенчева в сърцата си. И нейните 

стихове вечно ще ни докосват с обич.

Поклон пред светлата й памет!
Митко Андонов, кмет на Община Стралджа

Вчера сутринта не можах 
да издържа повече на на-
прежението, което ме беше 
обхванало след първата ми 
среща в двора на общината 
с голямата поетеса Станка 
Пенчева и към девет реших 
да избягам от работа. Откъс-
нах   няколко разноцветни  
рози от градинката пред 
фурната, качих се на стоп 
на една кола и отидох във 
Воденичане. Някакъв  порив 
ме тласкаше натам и за пър-
ви път моя вътрешен глас не 
се съпротивляваше. Когато 
наближих нейната   къща без 
ограда, построена на брега 
на Мараш,  малко преди да 
се влее  в Мочурица, миро-
любиво ме посрещна  едно 
черно - червено кученце. То 
изглежда разбра, че идвам 
с добри намерения и без да 
лае ме следваше по петите. 
По късно разбрах, че това 
е добродушното дакелче 
Джери.

Станка току що беше 
привършила с тесането на 
тревата около коритото на 
чешмата. Купчинките  бяха 
акуратно събрани, също как-
то ги прави и моята майка. 
Посрещна ме много топло 
и ме помоли да я изчакам. 
Изми си босите крака, а моя 
милост тайно се  зарадва, 
че и аз помогнах водата  да  
потече и до нейната къща. 
След това  ме покани да 
влезем вътре. Показа ми 
първо   моминската си стая, 
с прозорец на запад, която в 
момента е празна. „От тук 
изгледът е много красив. 
След обяд слънцето огрява 
и в нея съм прекарала най - 
хубавите години от живота 
си” -  ми сподели тя. След 
това ме  въведе в  южна 
стая, стените на която бяха 
прясно измазани, без да са 
варосани. Обстановката е 
почти спартанска. Единстве-
ният лукс са хладилникът и  
малкото телевизорче. Станка 
се извини, че е изпотена 
и трябва да се преоблече. 
Влезе в съседната стая,  като 
остави вратата полуотворе-
на. Говореше ми от там, а аз 
стоях на стола и още не мо-
жех  да осъзная, че разгова-
рям с  една от най-големите 
поетеси на България. Върна 
се след минута, облечена 
в елегантна блуза. Застана 
пред огледалото и започна 
бавно да реши косата си, 
като ми разказа, че в млади-
те си години е носила дълга 
коса, но сега, тъй като имала 
много селска работа, било й 
горещо и затова я намалила. 
„А сега да се погрижим за 
красотата си .” – казва  тя и 
извади черен молив, с който 
леко начерни веждите си. 
Всичко това го правеше за 
мен, а аз я гледах изумена  
и й се възхищавах. 

Ñðåùà
Зарадва се много на ро-

зите. Начука края на стъ-
бълцата им, като ми обясни, 
че  така остават по -  дълго 
време свежи и ги натопи 
във ваза. Гледах я в ръцете, 
все едно че присъствам на 
някакво тайнство и попивах 
всяко нейно движение. Има 
нещо много светло в тази 
жена. Мисля, че е озарена 
от Божествен огън. Седна до 
мен и започнахме разговор 
като стари познати, макар 
че се виждахме за втори 
път. Разказах й с няколко 
думи за себе си и за май-
ка ми, която е на нейната 
възраст. След смъртта на 
баща ми,  тя живееше сама 
в Лозенец и нощно време, 
като се събудех, косата ми  
настръхваше от страхове 
за нея. Сега като се събудя 
нощем, мисля за Станка и 
се моля на Бога да я пази, 
най - вече от зли хора. До-
като пиша тези редове, пак 
се моля: „Господи, запази 
онази жена, там в къщата 
край Мочурица, на голата 
поляна, съвсем сама, само 
с малкото кученце. Моля 
ти се Боже! Ако нещо й се 
случи, аз и на себе си няма 
да простя”.

 Разказа ми,  как първо-
то лято, когато й върнали 
къщата, нямала ключ за 
външната врата и вечер я 
подпирала с мотика. След 
това продължи с историята 

на техния род, чиито корен 
е от Катунище - как са  ку-
пили чифлика и кога са се 
заселили във Воденичане. 
Описа ми състоянието на  
къщата, в което я е намерила 
и тоновете боклуци, които 
е изхвърлила с голи ръце. 
Чудех й се на ума. Аз никога 
не бих го направила. Тя се 
е върнала при корените си, 
при спомените си и затова 
тук й е добре  и се чувства 
щастлива.

 Докато разговаряме, дой-
де една жена от селото. 
„Това е моята ятачка Янка” – 
ми я представя домакинята. 
Леля Янка познаваше добре  
баща ми. Говореше високо, 
защото Станка леко недочу-
ва. Беше й донесла разсад 
от зеле и други зеленчуци. 
След като си поговориха кое 
как да се сее и полива, тя 
изпрати гостенката и най-
после  донесе от съседната 
стая снопчето с моите сти-
хове, които й бях изпратила 
по пощата преди два дни. 
Започна да ги чете едно по 
едно и да ми показва къде 
и какво не е написано както 
трябва. Аз  избързах и я по-
питах: „Искам с две думи за 
ми кажете, аз поет ли съм, 
или не съм и това, което съм 
написала, има ли някаква 
стойност, или няма?” Тя се 
разсмя  от сърце. „Това е 
въпросът, който всички си 
задават. Има поети, които 

никога  не са учили лите-
ратура, но са завършени 
такива, а има  други, които 
много знаят и много са чели 
за поезията, но стиховете им 
са слаби и измислени. В теб 
има едно добро нещо за сега. 
Твоите стихове са искрени, 
много лични и в тях прози-
ра  твоя живот. Ти обаче не 
знаеш много от тънкостите 
на занаята. Предполагам, че 
стиховете ги пишеш на един 
дъх, без да ги поправяш.” 
„Това е вярно –признах си аз. 
Нямам време да ги напиша, 
а камо ли, да ги осмислям 
повторно и да ги поправям.” 
Тогава тя отново влезе в 
съседната стая и донесе от 
там своята „светая светих”, 
както я нарече - тетрадката, 
в която пише ръкописите 
си. Стихотворения и проза 
се редуваха. Докато прозата 
беше сравнително чиста, 
стихотворенията бяха из-
пълнени с много поправ-
ки. „Понякога по цели дни 
търся вярната дума.”  - ми 
споделя Станка. „Стихо-
творението трябва да е като 
дърво – с корен, стебло и 
корона. Нищо от него да не 
може да се откъсва, в про-
тивен случай ще изсъхне.” 
Аз съм имала съм няколко  
сравнително добри стихове, 
но повечето са слаби. 

Не се почувствах засег-
ната от тази оценка. Бях 
подготвена за нея. Сама 
подозирах,  че това, което 
пиша не е истинска поезия, 
но за мен беше  важно да чуя 
оценката на истински поет, 
като нея. Тя познава всички 
тайни на поетическото изку-
ство и аз съм благодарна на 
съдбата, че ме срещна с тази 
забележителна жена. 

Господи, дай ми сили да 
напиша поне едно добро 
стихотворение!

Разговорът ни нямаше да 
има край, ако аз не трябваше 
да си тръгвам, за да стигна  
в един за  оперативката. Тя 
ме изпрати навън. Подадох 
ръка за довиждане, а ми се 
искаше да я прегърна. Уго-
ворихме се утре т. е. днес, тя 
да дойде в Стралджа и от-
ново да поговорим. Подари 
ми една от нейните книги с 
автограф и ми даде да про-
чета сигналната книжка на 
последната й стихосбирка, 
която всеки момент ще из-
лезе от печат. Прочетох ги 
снощи. Божествена поезия! 
Само голяма поетеса може 
да пише така. Даде ми да 
прочета откъси от дневни-
ците – нейните и  на баща 
й. Развълнувана съм много 
от прочетеното и това, което 
написах до тук е израз на 
това вълнение.

Станка Парушева
19.07.1995 г. 

един след полунощ.

Ïîñëåäíîòî ñòèõîòâîðåíèå íà 
Ñòàíêà Ïåí÷åâà

Ïðîçðåíèå
Колко пъти вече умирах!...
Гледахме се с Нищото като през стъкло,
додето земята отплуваше с въртене
като духнато листо.
А душата се мъчеше да изскочи от тялото
както от ларвата - пеперуда
с още влажни крилца,
а душата се мъчеше
да скъса последната нишка,
която я връщаше,
връщаше все назад -
сред виелица от въздишки,
летен смях,
болка бяла,
любими лица...
Накрая прозрях голямата тайна:
не умът,
а сърцето последно се пръска
в безкрая на Нищото.
Последната обич,
последната връзка
като дреха се свличат.
Защото Нищото
е Необичане.

април 2014
в-к Словото
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 НОВО!            НОВО!     НОВО!

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

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

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

Äà âëåçåø â äîìà Äà âëåçåø â äîìà 
íà ðîäîëþáèåòîíà ðîäîëþáèåòî
Когато се почувствате тъжни, разтрево-

жени, омерзени от това което се случва 
около вас в родината, когато загубите вяра 

в доброто бъдеще на България, когато усетите не-
истов глад за българщина, тръгнете към  някой от 
многобройните  български домове на родолюбието. 
Има на близко и на по-далечно разстояние. Там ще ви 
посрещнат като скъпи гости, ще ви нахранят с вяра 
и с надежда, ще ви подарят любов и гордост, ще ви 
подсилят с родолюбие, самочувствие и оптимизъм. И 
ще се почувствате преродени.

Моята пътека ме отведе в 
сърцето на планината. В Па-
нагюрище за мен  историята 
отвори вратата си с престъпване 
прага на  легендарната  къща 
на Иван Тутев. Там,  където на 
20  априлий 1876 г..в гостната 
стая  апостолите  пишат ис-
торическото  Възванието към 
българския народ,  там, където 
в тясното дворче получават 
Кървавото писмо от Коприв-
щица, там, където до днес се 
пази една светиня – копие на 
въстаническото знаме, развято 
при обявяване  на Априлското 
въстание в Панагюрище.  По-
вярвайте ми, тук има толкова 
много история, че ноздрите 
усещат мириса на барут и 
съзнанието неусетно възпроиз-
вежда героични сцени. Стараеш 

се да запомниш всичко тук, 
до най-малките подробности. 
„Българино! Ти влизаш в дома 
на родолюбието. Притихни и 
си спомни 20 апрелий на 1876-
та… Нека тръпка на гордост 
изпълни сърцето и душата ти. 
Тук се роди подвигът!”, четеш 
и  от вълнение чуваш ударите 
на сърцето си.

Много близо  е домът на 
Иван Леков, панагюрски бо-
гат търговец и революционен 
деец, участник в Априлското 
въстание. Дом, посещаван от 
Апостола на свободата, дом, 
пред който не може да не се 
възхитиш на българската въз-
рожденска архитектура. Човек 
с оригинално мислене и богато 
творческо въображение бил сто-
панина.  Същият, който на една 

Çà áëÿñúêà íà Ïàíàãþðñêîòî 
çëàòíî ñúêðîâèùå
Който не го е видял, трябва да съжалява. А който го е 

видял, никога няма да забрави това. Съзнанието ще съхрани  
не само гледката на бляскавия метал, не само сръчността на 
великолепните майстори, но ще се поклони пред изобретател-
ния показ на сце-
ните и тънкостите 
в пресъздаване на 
образите. Неверо-
ятно, божествено 
майсторство!

Открито слу-
чайно през 1949г. 
от тримата братя 
Павел ,  Петко  и 
Михаил Дейкови 
съкровището се счита за уникален шедьовър на гръко-персий-
ското изкуство и до днес предизвиква възхищение и провокира 
интерес към античното изкуство. Това е луксозен тракийски 
античен златен сервиз за пиене,който се състои  от девет 
различни по форма златни съда – осем ритона и една фиала, 
служещи за пиене на вино и угощения./Как да не им завидиш 
на древните!/ Върху всички са изобразени митологични сцени, 
свързани с древногръцката религия. Съдовете са изработени от 
23 - каратово злато с общо тегло 6 кг и 100 гр. в малоазийския 

град Лампсак през 
втората половина 
на ІV- първата поло-
вина на ІІІ в.пр.Хр.!

Докато разглеж-
дахме това вели-
колепие като че ли 
всички сетива от-
казваха да работят, 
само очите поглъ-
щат с невероятна 

алчност всеки детайл и вълнението те държи „за гушата”.
Омагьосан си, прикован си, не смееш да пристъпиш, за да не 
нарушиш величието на мига. Само 9 съда, а имаш усещането, 
че са ти необходими часове да разгледаш всеки детайл, да 
научиш историята. А какво би било усещането да държиш в 
ръце такъв „сувенир”, не ми се мисли! Но си го пожелавам! 
Или поне опитвам да си представя.

Êîïðèâùèöà ðàâíî íà ñâîáîäà
Влизането в Копривщица е неусетно, но разтърсващо. Докъ-

дето поглед стига виждаш стари възрожденски къщи, една от 
друга по-интересни, минаваш край църкви, параклиси, дюкяни, 
срещаш паметници, които говорят за близко и по-далечно време. 
Над 40 са чешмите по пътя на друмника в този район и всяка 
от тях с буйна балканска студена и сладка вода от която не се 
напиваш. Река Тополница преполовява селището, тихо ромоли и 
легенди разказва. Тръгваме по калдъръмените улички, чудим се 
къде да влезем по-напред – къща-музей на Любен Каравелов, на 
Димчо Дебелянов, на Тодор Каблешков, на Георги Бенковски…, 
спираме почтително пред Костницата с останки на загиналите 
в Априлското въстание копривщенци. Търсим Калъчевия мост, 
там дето пукнала първата пушка на въстанието. Упътват ни    с 
определението „ най-гърбавия мост”. Няма как да го сбъркаме 
наистина! Има и табела „ Първият изстрел бил даден тука. Екнал 
тревожно гръмовния звук, слял се с камбанния радостен звън, 
робите – българи вдигнал от сън, дума една запленила града: 
Свобода!” Снимаме се  и други край нас го правят – мълчаливо 
и някак вглъбени като че ли търсим следите на дедите, за да се 
поклоним. Неусетно стигаме до една емблематична копривщенска 
къща – Осиповата. И още първия поглед ни подсказва, абаджията е 
бил заможен, но и естет, родолюбец и съзаклятник на въстанието. 
Това е къщата в която са снимани филми за Апостола. Жалкото 
е , че днес се нуждае от реставрация, за да блесне в истинската 
си красота и пищност. Пак попътно почти се сблъскваме в един 
паметник, който е в състояние да те разплаче. Гробът на нежния 
лирик Димчо Дебелянов със скулптурата „Майка” предизвиква 
непреодолима тъга, болка и преклонение. Подгъваш крак, неу-
сетно ръката посяга да погали студения камък. Вдигаш поглед 
и насреща ти цялата внушителна панорама на Копривщица. Дъх 
не можеш да си поемеш от пролетни аромати, звуци , красота. И 
който е чел ще си спомни, който не е, ще научи, думите на Захарий 
Стоянов: „Боже мой, селце като кутийка, гдето се ражда само ръж, 
гдето зимата е 9 месеца, гдето най-работните пътища са широки 
таман две педи, гдето знатните гости се считат за хаджии, гдето 
не е стъпвал кракът ни на Бланки, ни на Ами Буе, ни на Киприян 
Роберта, ни на Луи Леже и пр.,пр.- и такава паплач от деятели и 
родолюбци! Необяснимо!”

Ех, Копривщица, гнездо българско!

от стените в своя дом е изогра-
фисал колелото на живота  при 
това с впечатляваща житейска 
философия! Чудно са обособе-
ни отделните периоди в живота 
на човека. По-наблюдателните 

ще забележат, че в началото 
е сезона …зима , а  в края на 
есента   е  финалът на жизне-
ния човешки път и то на… 90 
г.! Още една оригиналност е 
проявил стопанина.  Скромна 

на вид рисунка  пресъздава  
европейската принадлежност 
на българина от онова време. 
В Европа България винаги се е 
чувствала като в свой дом!Кой 
ще смее да твърди обратното? 

А Панагюрище продължава 
да ни изненадва. С внушител-
ния комплекс „Априлци” и 
историческия хълм „Маньово 
бърдо”, където са водени кръ-
вопролитните сражения на въс-
таниците.   Хотел „Каменар” и 
читалище „Виделина” създават 
една особена атмосфера в цен-
търа, а  моста над р.Луда Яна,  

църквата „Свето Въведение 
Богородично” с чудотворната 
икона и златните кубета не се 
подминават от гостите на града. 
Тук е и катедралата „Свети Геор-
ги” чиито камбани са отливани в 
Русия и подарени от Марин Дри-
нов. Току до нея е паметникът 
на 20-годишната безстрашинка 
Райна княгиня ушила знамето на 
въстаниците със златните букви 
„Свобода или смърт”, малко 
по-на запад е и  къщата-музей. 
Който е стигнал до Панагюрище 
се отбива неизменно и в приро-
до-научния музей. 


