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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

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

Ä-ð ÏÀÏÀØÈÌÎÂ,  
ñòîìàòîëîã â Ñòðàëäæà
понеделник, сряда и събота – от 

9 до 19 ч.

ТЕЛ. 0887410303

Ä-p ÊÎËÅÂ, 
ñòîìàòîëîã â Ñòðàëäæà 
Вторник, четвъртък и петък – 

от 9 до 19 ч.

ТЕЛ. 0892086033
Работа с НЗОК

Кабинетът е в поликлиниката- 
източно крило

Ä-ð ÊÀËÎßÍ ÆÅËÅÇ×ÅÂ, ñòîìàòîëîã â Ñòðàëäæà

ТЕЛ. 0885865910
Всеки ден 13,30ч.-17,00 ч., Събота – 9,00-14,00 ч.
НЗОК, Кабинетът е в поликлиниката- северно крило

Èçðàáîòâà è ïðåäëàãà:
ÁÓÊÅÒÈ è ÊÎØÍÈÖÈ
За всеки празник и повод
 луксозни
 сватбени
 бутикови
 стилни

ÖÂÅÒß Â ÑÀÊÑÈÈ
Поръчките: за 1 час,може и дос-

тавка по домовете.
За по-големи поръчки – сериозни 

отстъпки

ТЕЛ. 0887641255

ÌÀÐ- ÂÀË- ÍÀÒ – Æåëÿçêà 
Ãåîðãèåâà ÅÎÎÄ
/магазинът на Жужа/

Надя Жечева
По 12 пъти на ден всеки вторник, 

сряда и четвъртък  гърмежи „оповес-
тяват” поредното взривяване. Целта 
е пълно прочистване на района от 
опасните  боеприпаси. В селото раз-
бират това, но не могат да подтиснат 
тревогите и притесненията си, не могат 
да забравят кошмара от големия взрив, 
жертвите, ранените, пораженията във 
всеки дом...

Иван Табов: „Ние не водим война 
с протестиращите от Лозенец. Разбира-
ме хората, приемаме техните искания. 
Съгласни сме  от Инициативния коми-
тет да излъчат хора, които да проверят 

документацията, съгласни сме и на 
денонощен контрол  от тяхна страна 
върху нашите дейности тук, даже сме 
го предложили.” 

В базата вече бяха и  областният 
управител Николай Пенев и трима 
представители на Инициативния коми-
тет от Лозенец, заедно с техен експерт 
- офицер от запаса. Питаме Христо 
Стамов по-спокоен ли се чувства след 
обиколката там, горе.  Отговор няма, 
само  уверение, че ще получим  ста-
новището  на Инициативния комитет.

Подробен репортаж за всичко, кое-
то става в базата , прочетете на стр. 4

Èìà ëè òàéíè  â áàçà 
„Ñòðàëäæà - Ìàðàø”? 

Ðàäîñòòà íå å ñàìî â çàâúðøåêà Ðàäîñòòà íå å ñàìî â çàâúðøåêà 
íà åäíî äåëî, à â î÷àêâàíåòî!   íà åäíî äåëî, à â î÷àêâàíåòî!   

Възстановеният храм ни кара да 
си спомним за създателите му, онези 
хора от древността, които отделяли от 
хапката си, за да бъдат съпричастни с 
делото по строителството, да  се пок-
лоним за старанието  им, да изразим 
уважението си. Възстановеният храм  
ни дава възможност да се радваме  и 

на това, което постигнахме 
ние. Не само в материалната 
част, но и в познанието. Защо-
то , както казват мъдреците,  
пътят към истината е този от 
себе си към другите. Радостта 
не е само в завършека на едно 
дело, а в очакването. А тя е 
заслужена и дваж по-голяма 

когато е споделена. 
На стр. 6
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ÑÊËÞ×ÅÍ ÄÎÃÎÂÎÐ
На 16.07.2013 г. след проведена процедура в съответствие с изискванията на практическо ръководство PRAG и 

избран изпълнител в гр.Стралджа по проект ”Чиста енергия за осветление на обществени места в Стралджа и Кава-
кли” с  реф.№ 2007CB16IPO008-2011-2-043 беше сключен договорът за услуга „Строителен надзор” за изграждане 
на фотоволтаично улично осветление на публични места в гр.Стралджа, с.Зимница, с.Воденичане  и с.Лозенец. 
Поръчката ще се изпълнява от фирма „ГЕОДЕТ” ЕООД гр.Стара Загора.

Предстои фирмата изпълнител на дейността да издаде  Акт за откриване на строителната площадка, което всъщност 
е и старт на предвидените строителни работи. Първото населено място в което ще бъде изградено фотоволтаично 
улично осветление е с.Воденичане, след това ще продължи работата в Зимница, Стралджа и Лозенец.

Няма отложени заседания , няма 
върнати  от областния управител  или 
оспорени от кмета решения  на ОбС 
-Стралджа през периода януари- юни 
2013 г. В своя отчет председателят 
Атанаска Кабакова  докладва, че са 
проведени общо 7  открити заседания, 
внесени са 77 докладни записки  с 
предложения за решения, като 68 от 

тях са на кмета Митко Андонов. При-
етите решения са 96 от които  44 са 
със социално- икономически харак-
тер, 26 са финансово- стопански, 15 
имат утвърдителен и информационен 
характер. Отчетът потвърждава, че 23 
от решенията са изпълнени, 19 са в 
процедура, а по други 28 се работи 
през цялата година.

Àêòèâíîñò è îòãîâîðíîñò îò÷åòå  ÎáÑ – Ñòðàëäæà
За периода съветниците са гла-

сували отпускането на еднократни 
помощи на 94 граждани на обща 
стойност 10 910 лв., подпомогнати са 
две млади семейства за изследвания 
ИН ВИТРО. В по-голямата си част 
решенията са взети с мнозинство. 
Между тях са тези за кандидатстване 
за финансиране на проекти по ОП,  
провеждане на търгове , отстъпване 
право на строеж, ликвидиране на 
съсобственост и др. ОбС даде съгла-
сието си за предприемане действия 
за разработване експлоатацията на 
находище „Стралджа” – изготвяне 
парцеларни планове за прокарване 
водопроводи във връзка с ползването 
на минералната вода, за подготовка  и 
кандидатстване с проектите: „С грижа 
за бъдещето на Югоизточните Балкани 
– по-добри условия за отглеждането 
и образованието на нашите деца”,  
„Използване на алтернативна енергия 
за осигуряване на по-добри условия  
за спорт и образование”, „Въвеждане 
на механизми за наблюдение, контрол 
и последваща оценка  при изпълнение 
политиките на община Стралджа”, 
„Компетентна и ефективна държавна 
администрация”, „Площадка за зим-

но поддържане на ІV -класна пътна 
мрежа на община Стралджа”. Със 
свои решения съветниците подкре-
пиха  партньорско споразумение  за 
осигуряване на средства със заем от 
фонд ФЛАГ за ремонт на читалища в 
Зимница и Лозенец, запис на заповед 
за авансово плащане за проект „Ре-
конструкция и благоустрояване на 
паркове в гр. Стралджа”. През този 
период ОбС удостои Тяна Толева със 
званието „Почетен гражданин” на 
Стралджа. Приети са Общински план 
за младежта, Годишен план за разви-
тие на социалните услуги, Програма за 
управление и разпореждане  с имоти 
общинска собственост, Програма за 
читалищната дейност, културен кален-
дар, Програма за младежките дейнос-

ти и др. наредби и правилници, отчети, 
анализи, информации, доклади.

Петте постоянни комисии към ОбС 
са провели 25 заседания  с конкретни 
становища по всички разглеждани 
въпроси. Регистрирани са 19 питания.

Като извод г-жа Кабакова посочва, 
че „през отчетния период работата на 
ОбС се отличава с необходимата ак-
тивност и отговорност от общинските 
съветници.” В своята работа местния 
парламент е подпомаган от специа-
листите на общинска администрация, 
които редовно участват в заседанията  
на ПК и на ОбС. Тя изрази увереност, 
че този темп на работа ще продължи 
до края на годината и взетите реше-
ния ще бъдат  в името и за доброто 
на общината. 

В първия ден на август предсе-
дателят на ОбС Атанаска Кабакова 
насрочи 23-тото жежко заседание на 
ОбС. С грижа за съветниците кмета 
на общината Митко Андонов   госто-
приемно предложи заседанието да се 
проведе в Информационния център 
„Инджови извори” на Бакаджика. 

Съгласно дневния ред първия 
въпрос, който ще разгледа ОбС е 
за  създаване на Общинско соци-
ално предприятие за озеленяване 
и благоустройство. По втора точка 
кметът на общината Митко Андонов 
ще представи   отчет по бюджета за 
6-месечието на 2013г. и предложение 
за неговата актуализация. На внима-
нието на съветниците за втори път 
ще бъде докладна записка относно 
промяна предназначението на земе-
делски земи необходими за реализи-
рането на проект „Енергоефективно 
използване на геотермална вода в 
съществуващи отоплителни системи 

на сгради от 
о б р а з о в а -
телната ин-
фраструкту-
ра и мотиви 
към нея за 
п о в т о р н о 
разглежда-
не от ОбС.  
Заседание-
то на съвет-
ниците ще 
продължи 
с докладна 
записка за 
провеждане 
конкурс за 
възлагане на 
обществен превоз на пътници по 
автобусна линия Стралджа-Сливен и 
обратно. Очаква се ОбС да подкрепи 
кандидатстването на общината за 
безвъзмездна  финансова помощ 
по мярка 321 „Основни услуги за 

населението и икономиката в сел-
ските райони” от ПРСР с проект 
„Реконструкция на водопроводна 
мрежа на с.Воденичане и реха-
билитация на общински път ІV – 
79323 от с.Иречеково до разклон 
с.Воденичане, община Стралджа”.

Â ïîäãîòîâêà íà óëè÷íè ðåìîíòè
Кметът  на община Стралджа Митко 

Андонов заедно с кмета на Зимница Тен-
ко Тенев, инж. Радостина Василева, нач. 
отдел ТСУ и проектанти  извършиха ог-
лед по състоянието на уличната мрежа в 
Зимница. Като цяло в най-голямото село 
на общината уличната мрежа е в много 
лошо състояние, но основно вниманието 
на проверяващите беше насочено към 
улиците с приоритетно значение за 
Зимница. Констатациите са , че по проверените участъци спешно се  налага 
ремонтиране. Според г-н Андонов още тази година с бюджетни средства  ще 
се обновят две от улиците в селото – ул.”Цар Борис ІІІ” и ул. „Александър 
Стамболийски”.  За тези улици в общината вече тече  обществена поръчка 
за избор на изпълнител по извършване на кърпежите. 

За още три улици в Зимница общината ще изготви проект за реконструкция 
на уличните платна. Това са улиците „Хан Аспарух”, / минава  край аптека-
та, през площада, кметството и читалището по посока ж.п. гара/, ул.”Иван 
Вазов” до кръстовището с улица  „Първи май”. Предвижда се подновяване 
на асфалтовото покритие, подмяна и монтаж на бордюри, там където това 
е наложително.

Община Стралджа има изготвени технически проекти и за ремонт на улици 
в   населени места с население  под 500 жители, с които ще кандидатства 
по ПРСР.  С този проект  ще се  осигури финансиране за обновлението на 
проблемни улици в селата Лозенец, Воденичане, Маленово, Чарда и др.

Óòâúðäèõà ìàëîìåðíè ïàðàëåëêè
В отговор искания на директори на учебни заведения от Стралджа и Зим-

ница   и на базата  становище на РИО –Ямбол, ОбС - Стралджа взе решение 
за допускане изключение  от изискването за минимален брой на учениците  
в паралелки на  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Зимница. Така като самос-
тоятелни маломерни се утвърждават  паралелките в І,ІV,V,VІ,VІІ и VІІІ клас 
като общият недостиг на ученици е  25. За първи път в своята история СОУ 
”П. Яворов” Стралджа също  ще стартира новата учебна година с маломерна 
паралелка. Става дума за  ІХ клас, където недостигът е от 2 ученици. 

ОбС гласува  допълнително средства за издръжка на 25-те ученици от 
Зимница. По бюджет 2013г. дофинансирането е с  2499 лв. като се  поема 
ангажимент по бюджет 2014 да бъдат осигурени още 4 989 лв..  С решение 
на съветниците е гласувано дофинансиране  за издръжка на 2-ма ученика в 
СОУ”П.Яворов. 

Îáùèíàðè ñïàñÿâàò ùúðêåë
Щъркел в безпомощно състояние 

откри при поредното си пътуване из 
района на общината   Добрин Енев, 
ел.техник и заклет природозащитник. 
Красивата и полезна птица е засе-
чена между Стралджа и Лозенец в 
невъзможност да излети. Оказва се, 
че крилото е ранено. Транспортиран 
до Стралджа щъркелът стана повод 
еколог Анна Грозева да направи  връз-
ка с ветеринарите, а след  телефонен 

разговор с природозащитници от Ст.Загора, да уреди и настаняването й в 
Спасителния център за лечение на диви животни „Зелени Балкани”.  Днес 
представителите на общината изпратиха птицата  с надеждата ветеринарите 
да излекуват крилото, птицата  да укрепне и на есен да отлети с ятото за 
топлите страни.

Това е вторият щъркел, който община Стралджа изпраща в Спасителния 
център – Ст. Загора.

Ðåøåíèÿ ïîä ñåíêèòå íà Áàêàäæèêà
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ÌÅÃÀ ÐÅÑÓÐÑ ÀÄ –ßÌÁÎË
Ðàçêðè 

ÏÓÍÊÒ ÇÀ ÂÒÎÐÈ×ÍÈ 
ÑÓÐÎÂÈÍÈ

в Стралджа, ул.”Индустриална” 4
/бившия дърводелски цех/

ÈÍÒÅÐÂÞ

ТЕЛ 0896284429 ИЛИ 046 62 81 84 
ПРОДАВА недвижим имот в Стралджа, ЦГЧ:
- масивна къща – около 90 км.м.
- второстепенни постройки – 66 кв.м. и 20 кв.м.
- навес с оградни стени – 65 кв.м.
- двор – 2120 кв.м.
Цена – по договаряне.

ТЪРСЯТ  СЕ  РАБОТНИЦИ!
 Ôèðìà „ßâîð êîìåðñ” Ðàäíåâî 

 òúðñè  äà íàçíà÷è:
ÇÈÄÀÐÎ-ÊÎÔÐÀÆÈÑÒÈ

За обект „Тунджа юг” / почистване на реките Мараш и Мочурица/
За справки и записвания тел. 0885033119, Жеко Делийски

ОбС-Стралджа упълномощи кмета 
на общината Митко Андонов да по-
дпише запис на заповед в полза на ДФ 
„Земеделие”-разплащателна агенция в 
размер на 616 490 лв. за обезпечаване 
на 110 %от заявения размер на авансо-
во плащане  по договор за отпускане 
на финансова помощ по мярка 322 
„Обновяване и развитие на населени 
места””, за проекта „Реконструкция 
и благоустрояване на  паркове в гр. 
Стралджа”. От присъстващите 15 съ-
ветници, 9 от групата на „Коалиция за 
България” подкрепиха  това решение 
,с „въздържал се” гласуваха съветни-
ците от опозицията. Групата на ГЕРБ 

и Атака не подкрепиха   проекта за 
решение промяна предназначението 
на земята на част от поземлен имот 
от „земеделска” в „ за геотермален 
сондаж”. Предварителното съгласие  се 
изисква за учредяване сервитут върху 
земите през които преминават трасетата 
на водопровода и ел.провода, част от 
проекта „Енергоефективно използване 
на геотермална вода в съществуващи 
отоплителни системи на сгради от 
образователната инфраструктура”. 
Проектът е важен за общината тъй 
като ще осигури  отопление на двете 
детски градини и училища в града с цел 
намаляване на разходите за отопление.      

Обсъждането на информацията за 
дейността на пенсионерските клубове 
беше направено в присъствието на 
ръководства на организациите както и 
на представител от областния съвет на 
„СП-2004”. Въпреки дадената висока 
оценка на отчета 6-мата опозиционе-
ри гласуваха „против”. Неясно защо 
същите 6 съветници се въздържаха  за 
приемане информацията за работата на 
ОбС, неговите комисии и изпълнението 
на решенията за периода януари – юни 
2013г., което на практика означава не-
приемане на собствената си дейност в 
местния парламент.

Всички останали докладни записки 

съветниците гласуваха  с единодушна 
подкрепа.  За трите предложения по 
ликвидиране на съсобственост гласува-
ха 15-те съветници. Г-н Андонов получи 
подкрепа за подготовка и кандидатства-
не на общината с проекта „Подобряване 
състоянието на уличната мрежа в насе-
лените места на община Стралджа”. С 
очакване за по-скорошно изпълнение  
ОбС упълномощи кмета да извърши  
всички действия пред компетентните 
органи,  с цел закупуване на недвижим 
имот-земеделска земя в землището на 
Воденичане с цел изграждане на обект 
„Площадка за зимно поддържане с 
връзки и подходи към АМ „Тракия”. 

Адмирирано беше и предложението 
за поставяне мемориална плоча на 
Трета българска армия в Стралджа 
като средствата ще бъдат осигурени 
от общинския бюджет. Актуализиран 
беше състава на екипите за изнасяне на 
общинското, националното и знамето на 
ЕС. Даден е ход и за подготовката из-
работването на задание за изработване  
на Горско стопански план за общин-
ските горски територии в землищата на 
Стралджа, Лозенец, Войника и Каменец. 
След одобряване на заданието  от РУГ 
– Сливен, Изпълнителна агенция по 
горите, кмета на общината ще възложи 
изработването на документа.

Ïðåäâàêàíöèîííî 22-ðî çàñåäàíèå íà ÎáÑ- Ñòðàëäæà

Çà äîñòúï íà ìëàäèòå äî êóëòóðà
ОбС – Стралджа със свое единодушно решение прие Декларация за 

достъп на младите хора до култура. Документът е част от  Националната 
кампания, стартирана от Българската асоциация на работодателите в областта 
на културата и Българската асоциация на младежките работници  в рамките 
на Европейската младежка седмица, 2013 и предхожда  Международен ден 
на младежта, 12 август.

Декларацията е вдъхновена от Заключенията на Съвета на Европейския 
съюз за насърчаване на творческото поколение и достъп на младите хора до 
култура, изготвена въз основа принципите на Закона за закрила  и развитие 
на културата, Закона за младежта, Закона за закрила на детето и Закона за 
народната просвета.

 „Достъпът на младите хора до култура означава практика на себеиз-
разяването, личностно развитие и придобиване на увереност, капацитет за 
иновации и творчество, удовлетворение и отворено съзнание към другите 
култури, включително към европейското културно наследство”, се посочва 
в документа. Общинските съветници със своето решение в подкрепа на 
Декларацията декларират своето намерение  да улесняват младите хора 
до култура, да насърчават разработването на дългосрочни координирани 
политики за достъп до култура на всички равнища с ясна перспектива за 
младежта, да насърчават обмяната на опит, практики и информация. 

Çà åäèí ïî-äîáúð æèâîò
Община Стралджа ще партнира на община Кавакли, РТурция, по одобре-

ния проект по ТГС „За един по-добър живот”, приоритетна ос „Подобряване 
качеството на живот”, област на интервенция 2.1 Защита на околната среда, 
природата и историческото и културно наследство. 

Продължителността на проекта е 18 месеца, с очакван обхват на около 
2000 души. Целта е  допринасяне за подобряване на  живота в трангранич-
ните райони на България и Турция. Инвестициите ще бъдат насочени  към 
опазване на околната среда и природата и информационни кампании целящи 
устойчивост и последователност в тази насока. Конкретната дейност – коре-
кция коритата  и околностите на дерета в Стралджа и Кавакли, почистване 
и укрепване с бетонни стени, създаване на места за  социални постройки. 
Като последица  ще се допринесе за разширяване полето за социални дей-
ности на живеещите в тези райони, като се предвижда и построяване на 
места за забавление, спорт и почивка. Предвидени са взаимни посещения 
на ученици, които да бъдат основа за сътрудничество между общностите. 

Äúðâà çà îãðåâ
В изпълнение на Лесовъдния план на община Стралджа  са добити 

1577 кубика дървесина за огрев, която е приета от комисия, назначена от 
кмета Митко Андонов. Дърводобивът – сеч, извоз, сортиране и рампиране 
на маркираната дървесина  е от общински горски фонд с.Каменец. Коли-
чеството дърва за огрев ще се разпредели за продажба на населението от 
войнишкия район, по цена определена  с решение на ОбС. Приоритетно 
общината насочва необходимите количества дърва на детските градини и 
училища в този район.

   

Ñòàðòèðà îáó÷åíèå ïî ïðîåêò íà 
ÎÏ ”Àäìèíèñòðàòèâåí êàïàöèòåò”
В изпълнение на проекта „Компетентна администрация- гарант за добро 

управление” по ОП ”Административен капацитет” , 10 служители от община 
Стралджа  ще вземат участие в обучителни курсове на Института по пуб-
лична администрация, потвърди Атанаска Христова, секретар на общината 
и ръководител на проекта. Първите двама - Мария Стефанова и Валентин 
Велчев от отдел „Стопански дейности” ще повишат своята квалификация  по 
модул „Административно регулиране на стопанската дейност”. Обучението 
ще се проведе от  29 до 31 юли в Института по публична администрация.  
Теоретичните лекции се съпътстват и от практически занятия. Успешно 
завършилите курса ще получат сертификати.

Близо 50 жени преминаха  през подвижния кабинет 
за преглед на остеопороза в Стралджа. Проверката на 
костната плътност  е част от проекта на Асоциация „Жени 
без остеопороза”.

По настояване на кмета Митко Андонов това е 
поредната информационната и скринингова кампания  
„Проверявай ежегодно риска си от остеопороза!”, която 
се провежда в общината.  В рамките на програмата  
„Информирани , здрави и работоспособни”, жените от 
Стралджа имаха възможност отново  да проверят костния 
статус и да получат максимум информация за това как да 
се предпазят от тихата болест. Д-р Ая Лилова търпеливо и 
подробно даде обяснения на всички какъв  е необходимия 
режим на хранене  и физическо натоварване на костна-
та система, за да се поддържа здраво тялото по-дълго 
време.  Общото впечатление е, че жените от Стралджа 
и Лозенец, преминали през кабинета, имат познания за 
остеопорозата, спазват изискването за ежегодни прегледи 
и са доволни от контактите на общината с Асоциацията.  

Â áîðáà ñ òèõàòà áîëåñò

    Старите зарзаватчии твърдят, че всяка година си 
има свое изобилие. Един път това може да е за житото, 
гроздето или плодовете,  друг път – за  слънчогледа, 
царевицата или картофите… Няма система, няма пра-
вила, няма предвидимост. Всичко зависи от климатич-
ните условия и грижите на човека. Това потвърждава 
и работната  Кута  Тенева, която мнозина стралджанци  
познават и като много добра киткарка. Тази година 
стопанката се похвали с много сериозна картофена 
реколта. Оказа се, че между обичайно едрите картофи 
има още по-едри. И тя показва екземпляр, който тежи 
600 гр. Радва  се, че това е плод на нейното настояване, 
усилия и труд. Според нея важно е , че предварително 
е подготвила мястото, наторила обилно ,  използвала 
традиционно българско семе, обработвала старателно  
и постоянно, за да стигне до крайния резултат, който 
я прави щастлива и горда. „Пожелавам всекиму такава 
радост!”, добавя стопанката с готовност да даде от 
картофите  и на други , за да постигнат нейния успех. 

Êàðòîôåíà ãîäèíà

Състоянието на иглолистните 
култури на територията на община 
Стралджа видимо се влошава. Това 
потвърждава анализа на общинския 
лесовъд инж.Румен Чанков. Конста-
тацията от м.юли е , че  състоянието 
на боровите гори във Войнишния 
район бележи леко влошаване в 
сравнение с лятото на 2012 г. когато 
се появи първия сигнал за проблема 
с боровете. Наблюдението сочи, че 
нацяло изсъхнали  дървета  има 
само в периферията на иглолистните 

Ñúõíåíåòî  íà áîðà ïðîäúëæàâà

култури. Масовото 
съхнене  обхваща 
различни части от 
короните на дърве-

тата. Въпреки това съхненето не е обхванало  цялата 
дължина на клоните, а около 30 % от нея, което доказва 
известно задържане на процеса при благоприятни за 
развитието на иглолистните култури  метеорологични 
условия.

Наблюдаваното заболяване се е проявило в най-го-
ляма степен в землището на Войника. Наред с малката 
надморска височина и продължителното засушаване 
през изминалата година,  като вероятна причина за 
процеса  се посочва  наличието на  гъст подлес от 
мъждрян, драка и други широколистни видове. За 
ограничаване на процеса се  предлага  извеждане на 
санитарни сечи с различна интензивност в зависимост 
от степента  и особеностите на повредите. По-слабо са 
засегнати боровете в землището на с.Каменец, където 
общината ще предприеме съответните отгледни  сечи. 

В местността „Мараш”  иглолистните гори са в 
добро състояние и не се наблюдава съхнене. 
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Êàìåðà è ôîòîàïàðàò  "ðàçãëåæäàò” ïîä 
ëóïà îïàñíèÿ îáåêò

Èìà ëè òàéíè  â áàçà Èìà ëè òàéíè  â áàçà 
„Ñòðàëäæà-Ìàðàø”? „Ñòðàëäæà-Ìàðàø”? 

Преди...

Митичната и злокобна база „Страл-
джа-Мараш” е „трудната” тема в 
Лозенец. Обяснимо, защото жителите 
на малкото стралджанско село продъл-
жават да изпитват на гърба си послед-
ствията от работата по отстраняване 
на боеприпасите след инцидента  на 
5 юни м.г.  По 12 пъти на ден всеки 
вторник, сряда и четвъртък  гърмежи 
„оповестяват” поредното взривяване. 
Целта е пълно прочистване на района 
от опасните  боеприпаси. В селото 
разбират това, но не могат да подтиснат 
тревогите и притесненията си, не могат 
да забравят кошмара от големия взрив, 
жертвите , ранените, пораженията във 
всеки дом… Вглеждат се и днес във 
всяка пукнатина по къщите, търсят 
начини да успокояват децата си, че 
малките взривове сега не са  като онзи 
, страшния, който ги паникьоса. 

Цяла България знае добре проблема 
на лозенци. Разбиране и желание за 
съвместното му решаване е ясно из-
разено от страна на фирма „Милитъри 
продакшън интернешънъл” която е 
натоварена да извърши контролираните 
взривове и окончателното прочист-
ване на района. Инж. Иван Табов е 
категоричен: „Ние не водим война с 
протестиращите от Лозенец. Разбираме 
хората, приемаме техните искания. Съ-
гласни сме  от Инициативния комитет 
да излъчат хора, които да проверят 
документацията, съгласни сме и на 
денонощен контрол  от тяхна страна 
върху нашите дейности тук, даже сме 
го предложили.” 

Спазвайки изискванията за допуск 
от страна на МВР журналисти от 
няколко медии  имаха възможност да 
видят под лупа какво и как се прави в 
база „Стралджа-Мараш”. 

На входа задължително удостове-
ряваме самоличността и присъствието 
в списъка за лица с достъп до базата. 
Посреща ни лично инж.Табов, който 
ни отвежда до административната 
сграда, запознава ни със своя екип, 
представя цялата документация  , която 
съдържа начина по обезвреждане на 
боеприпасите, имена, часове, резултати 
от проби… Виждаме, че всеки взрив 
има своя „паспорт”. Готов е да отго-
варя на всеки въпрос без ограничения. 
Настоява да получим задължителния 
инструктаж за безопасност.  Иван Пеев 
е пределно ясен: „Всяка стъпка трябва 
да бъде в указаните периметри, не се 
отклонявайте, 

не пипайте нищо!”  Вече сме 
достатъчно разтревожени. Мълчим и 
„попиваме” указанията. В следващите 
часове по обиколката на базата, ще се 

убедим, че дисциплината  не само тряб-
ва да бъде, тя е част от  ежедневието 
на хората, работещи тук.

Докато колите ни возят към  мястото 
на взривовете, не успяваме да видим 
красотата на зеления Балкан, внима-
нието ни е погълнато от скатовете с 
изсъхнали и грозно стърчащи дърве-
та, от купищата безформени железа, 
от пръснатите  навсякъде край пътя 
останки от боеприпаси. 

База „Стралджа-Мараш” е раз-
положена на  239 дка. Мястото за 
взривяване  се намира на  около 1 км 
от главния път София –Бургас, около 
1,7 км от пътен възел Петолъчката 
и малко повече от 2 км от Лозенец. 
Лозята с Мискет и Мерло на местен 
земеделски производител са само на 
около 800 метра. Току пред базата са 
насажденията  на  Сдружение „МУРРА 
2002”. Почтително обръщаме поглед 

без взриватели отпред, а някои от тях 
са празни. „Няма решение къде ще се 
унищожават, няма решение и как ще 
се унищожават”, съобщава инж. Табов.  
За останалите събрани боеприпаси, 
деформирани снаряди,  инженерът 
е категоричен , че е невъзможно да 
бъдат транспортирани, тъй като това 
е много опасно. 

Снимаме складираните  хиляди бое-
припаси. Показват ни площадките, къ-
дето преди са се намирали складовете. 
Номерират ги, а за нас всичко изглежда 
по един и същи начин – обградено от 
високи валове  изравнено място, край 
което безразборно  взривът е разхвър-
лял опасни  железарии. Питаме къде 
е „онова място”, където става първия 
взрив, водят ни дотам, показват ни го 
мълчаливо, след минута мъчително 
връщат времето назад, за да ни обяснят 
до детайли как се е случило всичко. 

По-късно ще ни 
покажат и снимки-
те на базата преди 
взрива. Чуваме ня-
какъв звуков сиг-
нал. Водачите ни 
предупреждават, че 
след минути  е вре-
мето на поредния 
контролиран взрив. 
Имаме възможност 
да се срещнем със 
сапьорите, които 
имат изкаран спе-
циален  курс  за 
обезвреждане на 

боеприпаси и взривчиците- тези, които 
на място осъществяват унищожаването 
на снарядите. Вече знаем, че са общо 
20 души, половината от нашия район, 
11 са от Казанлък, 4 – от София, които 
са работили и по взривяване в Чело-
печене. Знаем, че  в тази дейност  са 
заети и хора от Лозенец.  Предлагаме 
среща с тях, деликатно ни отказват. 
Разбираме ги…

Намираме се в кратера на един от 
взривовете. Чувстваме се неловко сред 
този лунен пейзаж. А инж. Табов ни 
води до струпаните чували с пясък, 
размества ги, за да покаже колко са 
снарядите за взривяване, посочва ни 
пътя на жицата за задействане на 
взрива. И бързаме да се оттеглим на 
задължителното безопасно разстояние. 
Чуваме втори звуков предупредите-
лен сигнал и сме готови да снимаме. 
Настояваме да „видим” и силата на 
взрива, инж.Табов държи в ръцете си 
уреда. По радиостанциите чуваме и 
последните стикования преди да се 
натисне копчето. Димът над планината 

към паметника на загиналите трима 
работници. Като за поклон над гра-
нита  се е надвесила отрупана с плод 
ябълка. Такива дръвчета ще срещнем 
и по-нагоре, на крачка от мястото на 
взривовете.

Инж. Табов обяснява, че първият 
прочистен район е 72,530 дка, а вто-
рия проконтролиран участък е над 
КПП – 50 дка. Общо прочистени от 
всичките 239 дка са 120 дка, което 
е ½, но придвижването напред става 
все по-трудно и бавно.  Извън базата 
след взрива са събрани  над 45 хил. 
боеприпаси. И продължават да се 
намират!  Около 10 хил. от тях могат 
да бъдат транспортирани. „Това са 
корпуси на 152 и 122 мм снаряди. Те 
няма да се унищожават в базата. Не са 
опасни за транспортиране, тъй като са 

е последван от бумтежа, фотоапаратът 
си е свършил работата, уредът е отчел 
90, 8 децибела – допустимо и поно-
симо, проверява се и съдържанието 
на газ.  Минаваме край работници, 
които  товарят пясък в чували от кафе. 
Вече знаем, че бомбаджиите започват 
подготовка за следващия взрив. Ще 
имаме възможност да снимаме и него, 
и по-следващия, да измерим сами си-
лата на децибелите, да се уверим, че 
в зависимост от посоката на вятъра 
стойностите се променят/90,2-100,3/, 
макар че количеството  заложени за 
унищожаване боеприпаси е едно и 
също. Пътем виждаме палатки край 

които са складирани дървени сандъци. 
Проявяваме съмнение за съдържанието 
им. Водачите  веднага ни спират на 
мястото и искат да посочим  който 
и да било сандък, за да го отворят 
и да се уверим, че са празни. Водят 
ни при пълните, те са в палатковия 
склад, там следват обясненията за 
видовете снаряди – опасни и безо-
пасни, разликите, които задължават 
и специалното отношение към тях. 
Някъде в далечината виждаме вишка 
и човек, който наблюдава. Обясняват 
ни, че това е задължителния контрол в 
базата за безопасност на хората. Идва 
ред да се заинтересуваме за кражбите 
на скраб. Да, имало е такива, създадена 
е съвместна организация с РУП- Страл-
джа,  има видеокамери, които засичат 
всяко движение наоколо. След сигнал 
за приемани количества краден скраб  
в склад за вторични суровини Страл-
джа, лиценза е отнет, а ДАНС има 
предписание да не се приема скраб в 
такива пунктове.

Вече слизаме към административ-
ната сграда. След като видяхме всичко 
все пак не пропускаме да питаме къде 
са ТИР-овете. Инж.Табов дори не се 
усмихва. Категоричен е , че е готов да 
ни допусне денонощно да наблюдаваме 

работата в базата, за да се уверим има 
или няма такива. Същото предлага и 
за хората от Инициативния комитет 
на Лозенец. 

Р.Р. Само ден по-късно допуск до 
базата имаха областния управител 
Николай Пенев и трима представи-
тели на Инициативния комитет 
от Лозенец, заедно с техен експерт- 
офицер от запаса. Питаме Христо 
Стамов по-спокоен ли се чувства 
след обиколката там , горе.  Отговор 
няма, само  уверение, че ще получим  
становището  на Инициативния 
комитет.
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Äà äàäåì êóðàæ íà 
ïðàâèòåëñòâîòî!
700 ïîäïèñà â ïîäêðåïà íà ïðàâèòåëñòâîòî íà Ïëàìåí Îðåøàðñêè 

ñà ñúáðàíè â îáùèíà Ñòðàëäæà. Ïîäïèñêàòà ïðîäúëæàâà

По инициатива на  информационен 
център„Илияна – инфо” и Общински 
съвет на БСП,  в Стралджа гостува 
евродепутат Илияна Йотова. Позната 
за социалисти и симпатизанти от 
предишни срещи, както и гостуване 
по време на Конкурса-надпяване „С 
песните на Вълкана Стоянова”, г-жа 
Йотова събра в залата множество 
граждани любопитни да чуят „ от пър-
ва ръка” как работи правителството 
на Орешарски, какъв е дневния ред 
на Европарламента, каква е оценката 
й за събитията у нас. Представяйки 
госта Мария Толева, председател на 
ОбС,  не пропусна нищо от богатата 
й биография. Разказа и за развитието 
на общината като зададе  първите 
въпроси към евродепутата.

 „Ако е лесно, то няма да е за нас!” 
с тази мисъл на Велислава Дърева 
започна своя разказ Илияна Йотова. 
Увлекателно  и подробно тя направи 
преглед на събитията през послед-
ните месеци като не спести нищо 

от работата на политиците. „ Нито 
едно от социалните плащания не бе 
осигурено, болниците бяха оставени 
пред фалит, благодарение „уменията” 
на С.Дянков. Ревизиите по министер-
ства  показват, че министрите на Б.Б. 
са харчили абсолютно безобразно, с 
единствената цел да спечелят отново 
изборите. Различното между нас и 

останалите е, че ние гледаме напред 
и мислим за България!” посочи тя , 
за да обърне внимание върху изклю-
чителното трудната ситуация в която 
е принуден да работи парламента. 
„Правителството е решено да изпълни 
програмата си. Не сме отстъпили и 
сантиметър от обещанията, макар че 
държавата е в ужасно състояние.”, до-

пълни тя проследявайки постигнатите 
вече резултати- повишение на сред-
ствата за майчинство, осигуряване 
допълнителен ресурс за подпомагане 
семействата на първокласниците, под-
готовката за енергийно подпомагане, 
обсъждане осигуряването на коледни 
добавки за пенсионерите, подготовка 
за мораториум за грешния закон за 
пенсионната възраст и за увеличение 
на минималната РЗ, гласуване акту-
ализацията на бюджета и осигуряване 
изплащане задълженията към средния 
и дребен бизнес, което на практика 
ще може да осигури наемане на ра-
ботна ръка.

Г-жа Йотова обърна сериозно 
внимание на работата с младите. Като 
инициатор и създател на училището за 
лидери тя държи под око проблемите 

на това поколение. Стана ясно, че в 
плановия период 2014-2020г. Европа 
има заделени 6 млрд евро плюс още 
2 млрд. евро за програми за младежка 
заетост. България е отвоювала  10 млн. 
евро, което звучи обнадеждаващо за 
младите. „За мен е добра новината  
младите хора да остават тук, да разви-
ват своята кариера, да изграждат свои-

те семейства”. Тя коментира и други 
актуални теми. ”Един ден президентът 
Плевнелиев  ще носи много тежка 
политическа отговорност. Той е пър-
вия президент на България, който си 
позволява по груб и агресивен начин 
да разделя българското общество, той е 
лично отговорен за тези протести. Той 
има  историческата „задача” да сблъска 
обществото на бедни и богати. И ще 
отговаря за това!”, каза тя. В заключе-
ние посочи, че  държавата в момента 
се намира  в много важен период 
когато се формират приоритетите за 
развитието през 2014-2020г. И добави 
„Единственото нещо за което молят 
от правителството на Пл.Орешарски 
и което заслужават, е да им дадем 
кураж. Мисля, че го заслужават!” 
Ръкоплясканията в залата доказаха, че 

стралджанци подкрепят това. 
Срещата продължи  в един интере-

сен и полезен диалог за бъдещето на 
България, за ролята на политиците, 
за необходимостта от  кадри, които 
да доказват не само професионални 
възможности в различните области 
на управление, но и любов  и грижа 
към народа.

Множество официални лица събра 
откриването на последния участък от 
АМ ”Тракия” между „Зимница – Кар-
нобат”. Като домакин 
на събитието, което се 
провежда на територия-
та на общината, кметът 
Митко  Андонов  по-
срещна всеки с „Добре 
дошли!”,  приемайки 
поздравленията за но-
вата придобивка. Гости 
на събитието бяха освен 
президента Росен Плев-
нелиев, министърът на 
регионалното развитие  
Десислава Терзиева, Да-
наил Папазов, министър 
на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията,  Екатерина 
Захариева, министър на регионалното 
развитие в служебния кабинет,  инж. 
Лазар Лазаров, председател на УС 
на Агенция Пътна инфраструктура, 
Иван Иванов, ръководител на строежа, 
народни представители, областните 
управители на  Ямбол и Бургас, кме-
тове на общини, през които минава 
АМ „Тракия”.  Сливенският митро-
полит Йоаникий  отслужи водосвет 
за откриване на последния участък 
от магистралата. Той помоли Господ 
„мирен ангел да опази шофьорите”, 
пожела здраве и безаварийно пътуване  
на всички. В своето  поздравително 
слово  президентът Росен Плевнелиев   
припомни историята по строител-
ството на магистралата, благодари 
на всички ,участвали в работата по 
изграждане на мечтания скоростен 
път, добави увереността си, че новият 
път ще осигурява  и хляб на региони-
те, през които преминава. Министър 
Терзиева, заяви че правителството 
ще води последователна политика 
за изграждане на трансевопейските 
транспортни оси в страната, след което 

връчи удостоверението за пускане на 
трасето в експлоатация.

       Президентът Плевнелиев и 

министър Десислава Терзиева пре-
рязаха лентата на новата отсечка под 
ръкоплясканията на множеството. 
Минути по-късно г-н Плевнелиев 
остави автографа си на отрязъка от 
трикольора, който подари на г-н Андо-
нов. Забелязвайки усмихнатите и ведри 
лица на колектива на община Страл-
джа, който присъства на церемонията 
по откриване, г-н Плевнелиев пожела 
да се снима с тях, което се оказа много 
интересно и за множеството журнали-
сти, отразяващи събитието. Същата 
вечер снимката обиколи не една и 
две национални медии. Усмивките на 
стралджанци с президента Плевнелиев 
грейнаха и по CNN.

    На новооткритият участък „Зим-
ница- Карнобат”, който е с дължина 
35 км,  има изградени  30 големи 
съоръжения – мостове , подлези, над-
лези, пътни връзки и т.н. Три от тях 
са  мостови съоръжения  - над реките 
Тунджа, Мараш и Мочурица. Общо по 
трасето на магистралата са изградени 
5 пътни възли, 9 моста, 36 надлеза, 15 
подлеза и 3 пресичания с ж.п. линии. 
Дължината на АМ от София до Бургас 
е около 360 км. 115 от тях са изградени 

със средства от ЕС. АМ”Тракия” е 
част от Трансевропейския транспортен 
коридор VІІІ. За първи път в България  

Холдинг Пътища, като част 
от Сдружение „Тракия 4”, 
положи готова лента за 
хоризонтална пътна мар-
кировка ЗМ Stamark А 380 
на средната прекъсната 
линия на ЛОТ 4. Това е 
единствения от трите нови  
лота на АМ ”Тракия”, на 
които е приложено подоб-
но иновативно решение с 
гаранция за висока степен 
на трайност и запазване 
високите нива на свет-
лоотразяване при суха и 

мокра настилка, при дневна и нощна 
светлина.  
Àòàíàñ Ìåðäæàíîâ, 
íàðîäåí ïðåäñòàâèòåë: 

„Днешният ден е много важен за 
България и за Ямболска област. Най-
важната инфраструктура преминава 
през нашата област. Днес трябва да 
благодарим на всички строители, 
проектанти, правителства и министри 
работили през всичките тези години.”
Íèêîëàé Ïåíåâ, 
îáëàñòåí óïðàâèòåë: 

„Този ден е важен за всички нас и 
се радвам, че хората разбират това!”
Ìèòêî Àíäîíîâ, êìåò 
íà îáùèíà Ñòðàëäæà: 

„ Строителството на АМ ”Тра-
кия”  повреди пътищата на община 
Стралджа и държавата трябва да се 
погрижи за тяхното възстановяване. 
Вече информирах министър Терзиева 
за претенциите на общината. Днес 
имах възможност да припомня това. 
Добавих и това, че денят е подходящ 
министър Терзиева да обяви започва-
нето на магистрала „Черно море” до 
Слънчев бряг.”

Ïðåðÿçàõà ëåíòàòà íà "Òðàêèÿ" â îáùèíà Ñòðàëäæà
Íà÷àëîòî íà åäèíñòâåíàòà çàâúðøåíà ìàãèñòðàëà â Áúëãàðèÿ  å â äàëå÷íàòà 1964 ã.

Çà óñúâúðøåíñòâàíå íà óìåíèÿòà
Двама представители на община Стралджа взеха участие в обучение  на  тема „Усъ-

вършенстване уменията за работа с деца с дефицити в развитието и проблемно поведе-
ние. Приказките като инструмент” , организирано в Трявна  от Бизнес Едюкейшън клуб. 
Занятията с водещ гл. ас. д-р Анета Атанасова в СУ ”Кл.Охридски”, даде възможност 
на Мариана Пенева, психолог от Центъра за обществена подкрепа и Атанас Георгиев, 
социален работник към ЦОП и ЦСРИ, да обогатят познанията си в своята област.Освен 
лекциите в обучението бяха предвидени и практически занятия, дискусии и споделяне на 
личен опит, което се определя като много полезно за участниците в обучението. 

Ôðåíñêè   ñêàóòè  ëåòóâàò ñòðàëäæàíñêèÿ èíòåðíàò 
Студенти от Франция, пред-

ставители на Фондация „Бон 
Мин”, летуват в СПИ-Стралджа. 
В продължение на десет дни 
доброволците- скаути  помагат 
за разнообразяване живота на 
децата в интерната. Всяка су-
трин започват деня с песен, за да 
продължат със спортни турнири, 
в които увличат   възпитаниците 
на СПИ. Редуват  се културни 
занимания, , игри , отбелязване 
на рожденни дни, разхлаждане 
в басейна на двора подарен от 
фондацията. Целта е 17-те останали през лятната ваканция деца в интерната  истински 
да се наслаждават на сезона и успешно да се социализират.

Това е четвъртата група 
френски студенти, предста-
вители на доброволческата 
организация, които гостуват 
на СПИ-Стралджа. Началото 
е преди две години когато в 
интерната бяха направени 
първите контакти и получени 
първите дарения. 

Част от лятната работа в 
интерната е организираната 
от МКБППМН екскурзия до 
Котел с осигурен от общината 
транспорт. Обществени възпи-

татели, учители и студенти-доброволци заедно с децата имаха възможност да разгледат 
забележителностите на възрожденския град, да общуват, да се наслаждават на природата. 
Посещението на етнографския комплекс, на пантеона, на природонаучния музей  предиз-
вика интереса на малките към историята, географията, биологията, те задаваха въпроси и 
се радваха на всеки отговор. Снимки запечатаха най-интересните моменти от екскурзията.

Завръщайки се в интерната малките вече знаят, че ги очаква скаутски лагер на планина 
през август и буквално „попиват” всички указания на своите приятели от Франция как да се 
ориентират на непознато място, как да запалят огън в гората, как да приготвят храна и др.
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Приятно ми е след един такъв 
тържествен момент да се обърна 
към вас – с благодарност за сто-
реното добро и богоугодно дело 
и с пожелание за здраве и щастие 
се обърна кметът на общината 
Митко Андонов към домакините и 
гостите на  освещаването на въз-
становения  храм „Св. Атанасий” 
в село Воденичане

Бих искал да благодаря сърдеч-
но  на всички, които помогнаха  
да се осъществи  една дълголетна 
мечта на воденичанци. Благодаря 
на църковното настоятелство, 
което подготви и реализира про-
екта по ПРСР, на строителите от 
фирмата „Диана комерс”, на дари-
телите, които дадоха своя принос 
за новото раждане на местния 
храм. Воденичане има право да 
притежава това бижу. Воденичане 
е едно будно село, в което живеят 
хора със здрав български дух, хора, 
които умеят да ценят труда, съх-
раняват българските добродетели,   
предават ги на по-младите, пазят, 
обогатяват и разпространяват  
традициите. Воденичанци са хора, 
чужди на суетата в ежедневието, 
защото са твърде заети с всеки-
дневните грижи по обработката на 
земята. Този труд  за тях  е  утеха, 
гордост и радост . Щастлив съм, 
че много отблизо познавам всеки 
един от вас, че заедно можем да 
променяме облика на нашата об-
щина и да вървим напред.

Църквата „Св. Атанасий”, коя-

то днес ни посрещна грейнала 
в новия си облик, ще ни събира 
винаги, когато имаме нужда от 
утеха, от укрепване  на вярата, от 
повече надежда в новия ден. Църк-
вата ще разгаря любовта  ни към 
род и родина. Така, както е било 
винаги през вековете. Ние, бълга-
рите, сме хора, които уважаваме 
миналото си, защото знаем колко 
велико е то. Умеем да се радваме 
на настоящето, като превръщаме в 
празник дори и един малък жест. 
Днешният ден е пример за това. 
Възстановеният храм ни кара да 
си спомним за създателите му, 
онези хора от древността, които 
отделяли от хапката си, за да 

бъдат съпричастни с делото по 
строителството, да  се поклоним 
за старанието  им, да изразим ува-
жението си. Възстановеният храм  
ни дава възможност да се радваме  
и на това, което постигнахме ние. 
Не само в материалната част, но и в 
познанието. Защото , както казват 
мъдреците,  пътят към истината е 
този от себе си към другите. Ра-
достта не е само в завършека на 
едно дело, а в очакването. А тя е 
заслужена и дваж по-голяма когато 
е споделена. 

В този момент зная, че всеки 
от вас е подвластен на добри и 
красиви чувства. Изкушавам се 
да припомня, че нашият празник е 

във време когато страната ни пре-
живява тежки моменти.  Може би  
вярното решение е много просто -    
омразата да се замени с надежда, 
злобата да се превърне в сила,  да 
направим от слабостта си поука, 
незнанието си – в стимул, колеба-
нието – в увереност, а от мислите 
си  - светлина. Ако  миналото е в 
паметта ни, настоящето е в емоци-
ите ни, то бъдещето е в душите ни 
. Миналото е опит, настоящето – 
натрупване,  бъдещето – надежда.  
А всичко събрано заедно е вяра, 
вяра в доброто, вяра в себе си и в 
другите, вяра в  съществуването 
на всичко това, вяра в Бог.

Пожелавам на всички умение да 
прогледнем за доброто около нас, 
да събудим вярата си, да съхраним 
надеждата си, да вярваме в любо-
вта. Така ще направим всеки нов 
ден по-хубав, и по-желан.    
Òàëàíòèòå íà 
Âîäåíè÷àíå
В празничния концерт за  от-

криване на ремонтирания храм 
„Св. Атанасий” Воденичане се 
включиха местни самодейци, 
които представиха своето изкуство 
пред публиката.

Георги Пенев предизвика ръ-
копляскания за великолепното из-
пълнение на „Белокаменна чешма” 
и „Спи градът”, Живко Манчев 
изпя с еднаква любов и старание 
бавна и хороводна народна песен. 
С обич към родното Воденичане 

в програмата се включи и народ-
ната певица Стойка Димитрова, а 
младата и талантлива Радостина 
Стоянова , която е студент в Пло-
вдивска консерватория, повиши 
настроението на всички с букет от 
популярни народни песни. 

  Със свое участие в програма-
та беше фолклорната група при 
пенсионерския клуб – Воденича-
не.  Нейният сърцат ръководител 
Господинка Маринова поздрави 
съселяните си с авторско стихо-
творение.. 
ÄÀÐÈÒÅËÈÒÅ 
Не е богат само този, който 

получава, а и този , който дарява, 
защото такъв жест носи благодат 
на всички!

Петко Великов
Мима Андонова
Такия табак Тодор Стайков
Петър Жеков
Неделчо Стоянов
АХО- Георги Георгиев
Стойка Димитрова Нейчева
Кунчо и Атанаска Русчеви
Димитър и Недялка Стоянови
Теньо и Станка Петкови
Ганка Кондева
Николай и Катя Стойкови
Маргарита Иванова Георгиева
Иван и Минка Ганозлиеви
Стоянка Атанасова Георгиева
 Група „Кукери” и група „Ла-

зарки” при читалище Воденичане
Кладенецът е дар от Йордан 

Драганов и Петранка Крайчева

Ðàäîñòòà íå å ñàìî â çàâúðøåêà 
íà åäíî äåëî, à â î÷àêâàíåòî!   

„Всяка любов се ражда спонтанно, 
но не всяка се запазва за дълго. За 
нас, членовете на клуб „Златна есен” 
Стралджа  е важно, че имаме потреб-
ност от своята организация. Всяка 
среща ни носи радост, раждат се нови 
идеи и така денят ни става по-интере-
сен, смислен и желан.”  Така започна 
отчетът за дейността на клуб ”Златна 
есен” Йорданка Станчева, която доба-
ви подробности за организираните не 
малко прояви. Разказа за талантите на 
клуба, за гостуванията на приятели , 
за участието в общински и регионални 
събори. Тя отдели сериозно внимание 
на превърнатите в традиции срещи  за 
отбелязване на рождените дни, нацио-
нални и народни празници. „Времето, 
прекарано  в клуба доказва, че пен-
сионерския живот има смисъл, стига 
сами да се организираме така, че да ни 
е приятно!” Контактите  с клубове от 
Палаузово, Джинот, Карнобат, Котел, 
Воденичане, Ямбол и др. обогатяват и 
разнообразяват планираните дейности. 
Пътуванията до исторически места 
в Котел, Жеравна, Медвен, , както и 
екскурзиите до Созопол, Карандила, 

Ñðåùà çà ðàçäóìêà è çà âåñåëáà
Уважаеми г-н Каравичев,
С уважение и признателност поднасям към  Вас и членовете на клуб 

„Златна есен” – Стралджа  своите поздравления по повод 5-та годишнина 
на пенсионерския клуб. За краткото време на съществуването си Вашата 
организация успя да се впише достойно в живота на града и общината, да 
засвидетелства желанието за разнообразяване  делника на хората от третата 
възраст. Радващи са успехите на  ваши членове и фолклорната група, което 
е сигурна заявка , че има какво да покажете.

   Пожелавам на всички много здраве, дълголетие и мъдрост. Бъдете 
сплотени, още по-активни в обществения живот. Запазете неуморимия дух 
, енергия и ентусиазъм, с които организирате всяка Ваша проява. Нека клуб 
„Златна есен” се налага като второто  желано средище за организиран и 
пълноценен живот на пенсионерите от Стралджа.

Честит празник!
Митко Андонов, кмет на Община Стралджа

Сливен са свежа нотка в ежедневието. 
Осигуреният от общината транспорт 
стана повод пенсионерите да поднесат  
благодарността си към кмета Митко 
Андонов с очакване за подкрепа и при 
други пътувания.

Тържествената вечер продължи 
с програмата на фолклорната гру-
па, която представи народни песни, 
имаше рецитация на стихове, имаше  
индивидуални изпълнения на песни, 
имаше танци и други забавления. Осо-
бено вълнуващо присъстващите приеха 
поднасянето на тортата с пожелание да 
отбележат заедно  още много рождени 
дни, да се събират, да си помагат, да 
живеят задружно. Особено щастлив в 
тази вечер беше председателя Георги 
Каравичев, който приемаше поздрав-
ленията и пожеланията за по-ната-
тъшната дейност на клуба. С топли 
думи към приятелите от „Златна есен” 
се обърна гостът Донка Атанасова, 
председател на клуб ”Дълголетие”.
Тя изрази увереността си, че двата 
клуба ще продължават да работят в 
сътрудничество, уважение и искрено 
приятелство.

„ Ние поддържаме добри и здрави връзки с приятелите от клуб 
„Дълголетие”  и очаквахме с радост срещата. Както винаги изненадаха 
ни приятно. Получих толкова цветя като подарък! И за пореден път 
стралджанки доказаха, че са истински цветарки, които с много любов 
се грижат за своите цветни градини. Благодаря от сърце на Георги 
Александров за подарената авторска стихосбирка. От името на всички 
пенсионери от нашия клуб изразявам нашата радост, че поддържаме 
такива приятелски отношения. Тези срещи доказват колко силна е 
нашата общинска пенсионерска организация и с каква любов работим 
за нашите селища, за нашата община.” 

Николина Филипова, председател на клуб „Изгрев” Джинот

Ñðåùà ñ ïðèÿòåëè
Два пенсионерски клуба се събраха 

на своята приятелска среща – клуб 
„Дълголетие” Стралджа и пенсионер-
ски клуб „Изгрев” – Джинот. Прили-
чаме си- по дух, по ентусиазъм воля, 
гордост и самоотверженост. Всичко 
това е в името на любовта към род, 
родина, към нашите традиции, които 
са живи и пълни с оптимизъм.

Възрастните хора  отдават своя 
труд, своя талант за бъдещето на наше-
то поколение. Да покажат, да разкажат 
и никога да не се забравя, че животът е 
наследство от нашите предци. Не е слу-
чайна проведената среща на пенсионе-
рите от двата клуба. Тя беше посветена 
на 176-та годишнина от рождението на 
Апостола на свободата Васил Левски. 
И това за нас се превърна в повод за 
родолюбива изява. Под ръководството 
на председателите на организациите 
– Донка Атанасова и Николина Фили-
пова събитието придоби  тържествен 
и приятен характер. Като домакини 
посрещнахме гостите си с тради-
ционната погача, стръкче здравец. И 
много цветя. И с българското „Добре 
дошли, приятели!” На импровизира-
ната сцена се изявяваха  домакини и 
гости - нашите таланти, участници 
в програмата.Възрожденските песни 
повдигнаха духа български, гордо 
прозвучаха стихотворенията за Лев-
ски. Последваха интересни разкази, 
народни песни и веселба с хората на 
Тракия и Добруджа. За отмора имаше 
викторина и томбола.

В словото си Николина Филипова, 
председател на клуб „Изгрев” Джинот, 
отправи топли пожелания към страл-
джанци. Да бъдем с висок дух, да 
ценим това, което имаме, да показваме 
наследеното от богатите традиции! 
Донка Атанасова, председател на клуб 

„Дълголетие” Стралджа  приветства 
гостите и всички в залата. Горди сме, 
че сме единни, сплотени, че умеем да 
се организираме и да живеем заедно, 
да си създаваме настроение! Вечерта 
продължи с обмяна на мисли и опит, 
обсъждане на предложения за бъдещи 
изяви. По активизиране дейността на 

Общинската пенсионерска организа-
ция  в разговора се включи и предсе-
дателя на ОбС на пенсионерите Георги 
Александров.

С добро настроение и обещания за 
нови срещи представителите на двата 
клуба си казаха „Довиждане!”

Маринка  КОЛЕВА, Стралджа

×ÅÑÒÈÒ ÏÐÀÇÍÈÊ!
Годините 

на везни не 
се теглят. Те 
се изживяват!

К л у б 
„Златна есен” 
показа, че 5 
години  с а 
достатъчни, 
за да  докаже 
силата на ко-
лектива,  да 
намери свое-
то място в обществения живот на града. 

Честит празник, приятели! Пожелаваме ви много здраве. Запазете ентуси-
азма, с който организирате всяко събитие, работете за обогатяване на дните, 
предавайте натрупаната мъдрост на младите.  А  доброто оползотворяване на 
времето  ще го прави още по-скъпо!

                                                         Клуб „Дълголетие” Стралджа 
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Âñòúïèòåëíà ïðåñêîíôåðåíöèÿ
Представители на общинска администрация, съ-

ветници, ръководители на общински звена, граждани 
взеха участие във встъпителната пресконференция  
по проекта „Компетентна администрация – гарант за 
добро управление”, който община Стралджа реализи-
ра с финансовата подкрепа на ОП ”Административен 
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. Проектът е  по приори-
тетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, под-
приоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна 
администрация”. Гости на събитието бяха кмета на 
общината Митко Андонов, Атанаска Кабакова, пред-
седател на  ОбС, както и представители на община 
„Тунджа”. 
Атанаска Христова, секретар на общината и ръко-

водител на проекта, направи презентацията като раз-
шири информацията за целите, задачите, дейностите 
с допълнителни  интересни и полезни подробности.  
Повишаване капацитета на общинска администрация 
Стралджа за успешно прилагане принципите на добро 
управление чрез обучение на служителите е общата цел 
на проекта. Според г-жа Христова  много важно е в края 
на проекта да бъде направен отчет и за постигнатите 
специфични цели, свързани с подобряване квалифи-
кацията на общинските служители за по-ефективно и 

ефикасно изпълнение на задълженията им.
Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, а бюджета 

– 88 272 лв.
 „Общината извървя един 7-годишен път за подготовка и из-

пълнение на дейностите по Общинския план за развитие. Сега  
всички проекти  са в основата на този важен документ, който 
предстои да актуализираме. Изпълнението на проекта по ОПАК 
е гаранция за добрата подготовка на общинска администрация в 
работата с гражданите и бизнеса. Аз вярвам, че този проект  

ще утвърди общината ни като водеща” добави   Атанаска Ка-
бакова, председател на ОбС.
С адмирации към общинското ръководство и екипа по проекта 

се изказа и гостът от община „Тунджа” Елка Гьорина, която 
изрази и увереността си за полезно взаимодействие в работата 
по подготовка и реализация на проекти.
Своето задоволство от този проект изрази кмета на общината 

Митко Андонов, който не пропусна да отбележи очакванията за 
одобрение на трети проект по ОПАК както и това, че общината 
кандидатства с още един за обучение в сферата на социалните 
дейности. „Винаги съм настоявал за повишаване квалифика-
цията, компетенциите, капацитета на общинските служители. 
Този проект ще повиши отговорността на всички ни както и 
взискателността на гражданите към нас. Трябва да знаем по-
вече, за да отговорим на новите изисквания и проектът ще ни 
помогне за това. Пожелавам успех на екипа!” 

Îùå äâà ìåñåöà 
ñïîêîéñòâèå è ñèãóðíîñò
Ïîðåäíî óäúëæàâàíå ñðîêà íà óñëóãàòà „Ëè÷åí àñèñòåíò”

Със свое писмо 
Агенцията за соци-
ално  подпомагане 
удължава  с още 2 
месеца договора за 
финансиране на об-
щина Стралджа по 
проекта „Подкрепа 
за достоен живот”, 
схема „Алтернативи”. 
Хора с увреждания 
от града и селата, 
които не могат да 
се обслужват сами , 
получават услугата 
„Личен асистент”, която се финансира по ОП”Развитие на човешките ресурси” 
2007-2013г. Проектът сега се удължава с още два месеца, което  осигурява спо-
койствие и сигурност за 18-те потребители до 15 март 2014 г. В общината  не 
бързат с  подготовка на допълнителните споразумения  с очакване до изтичане 
на срока  на договорите  да бъдат осигурени допълнително средства по проекта 
за по-дълъг период.

От 10 януари 2011 г., когато е началото на социалния проект, това е шесто-
то поред удължаване срока по изпълнението му, допълни Атанаска Кабакова, 
ръководител на проекта.

Потребителите са хора, с тежко здравословно състояние, те не могат да съ-
ществуват без обгрижване от личните асистенти  и за тях е много важно този 
проект да продължава. Димитър Ганев, който е в инвалидна количка, не губи 
усмивката и вярата си: „ Благодарение на тези лични асистенти  се чувствам 
по-спокоен. Грижите са толкова необходими, че не зная какво бих правил без 
тази услуга. Благодаря на общината, която обръща внимание  и на хора като 
мен. Благодаря на тези, които са се посветили на работата да помагат!”

Добринка  Савова, личен асистент: „За мен работата на личен асистент е 
професия, която обичам и изпълнявам старателно  и без никакви притеснения. За 
годините, през които  се грижа за Димитър Ганев, натрупах много опит.Доволна 
съм, че мога да работя и се надявам силно този проект да продължава. Защото, 
както хората за които се грижим се нуждаят от него, така и ние, за които това 
е начин за  осигуряване на прехраната. Искам лично да благодаря на кмета на 
общината г-н Митко Андонов, който  настоява общината да поддържа такива 
проекти,  да изразя уважението си към тези, които ръководят този проект. Вярвам, 
че ще продължаваме да сме заедно и през следващата година!” 

Пепа Емилова   е преживяла инсулт, вече трудно подвижна , жената разби-
ра, сериозността на положението си и също се моли проектът да продължава. 
„Ние нямаме друг шанс, не можем да се справяме сами. Личните асистенти 
са хората които ни поддържат, осигуряват спокойствие и увереност, че не сме 
толкова различни от останалите. Не намирам думи да благодаря  за грижите, за 
вниманието, които общината в лицето на кмета и екипа по проекта  проявяват 
към нас. Никога не бих могла да се отблагодаря на жената, която се грижи за 
мен, Фана Авджиева- толкова всеотдайна, внимателна, спокойна и отзивчива. 
Дано държавата намери начини да финансира този проект , за да сме и ние 
спокойни за съществуването си!”

ÏÐÅÑ-ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ
Община Стралджа изпълнява проект „Компетентна администрация-гарант за добро управление” с фи-

нансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът се реализира по приоритетна ос ІІ – Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2. „Компетентна 
и ефективна държавна администрация”.

Основната цел на проекта е: Повишаване капацитета на Общинска администрация Стралджа за успешно прилагане 
принципите на добро управление чрез обучение на служителите.

Специфичните цели са:
1. Подобряване квалификацията на общинските служители за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълже-

нията им.
2. Подобряване уменията на служителите за работа в екип.
3. Придобиване на умения за работа с хора със специфични потребности.
4. Повишаване мотивацията и удовлетвореността  на общинските служители.
5. Популяризиране на Проекта и финансиращата ОПАК.      

 Планираните цели ще бъдат постигнати чрез следните основни дейности:
1. Изготвяне на документация за провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнител на отделните 

дейности и провеждане на тръжните процедури.
 2. Провеждане на модулно обучение на две групи  от по 60 служители:
-І модул: Работа в екип и лидерски умения, решаване на конфликти.
-ІІ модул: Работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и глухонеми.
3. Провеждане на обучение в ИПА на 10 служители по теми от Каталога за 2013 /подробно описани в раздел 3/.
4. Дейности по информация и публичност
5. Дейности по административно управление на проекта.
Целевата група :  Общинска администрация Стралджа, включително кмет и зам.кметове, и кметовете на  кметства 

в състава на общината.
        Очаквани резултати:
1. Повишен капацитет на Общинска администрация. 
2. Повишена мотивация и удовлетвореност на общинските служители.
3. Реализирани дейности за информация и публичност.
4. Успешно реализиран проект по ОПАК.
Крайният ефект от проектните дейности ще бъде утвърждаване на екип от мотивирани практически ориентирани 

ръководители и служители в Общинска администрация  Стралджа за прилагане принципите на добро управление. 
Реализацията на проекта дава възможност на една малка община да повиши знанията и уменията на служителите по 
ключови компетенции, за да отговори на очакванията на граждани и бизнес за качествено обслужване, с други думи: 
компетентна администрация – гарант за добро управление.

 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА , ОБЛАСТ ЯМБОЛ
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-04,

e-mail:straldjainf@yahoo.com
Проект „Компетентна администрация – гарант за добро управление”се осъщест-

вява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Административен капаци-
тет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, 
машинно пастиране
 продажба на пълна гама 

нови гуми
 при закупуване на 4бр. 

задължително  
    отстъпка, монтажа и ба-

ланса- безплатни
 авточасти за всички ви-

дове западни и японски авто-
мобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

Ñðåùè íà ïúòóâàùèÿ ÷îâåê

Ñòàíèìèðà íà 
ìåæäóíàðîäåí ëàãåð
Малката художничка от СОУ 

”П. Яворов” Станимира Нико-
лаева, която зае трето място за 
рисунка в  Националния учени-
чески конкурс „Не се гаси туй 
що не гасне”, организиран от 
движение „Русофили” и форум 
„България-Русия”и посветен 
на 135-та годишнина от Ос-
вободителната руско -турска 
война, изненадващо получи до-
пълнителна награда- 10-дневна 
почивка в Международния 
детски санаторно-оздравителен 
комплекс „Камчия”. Талантли-
вото дете  прекара незабравими 
дни от 11 до 21 юли  в хотел 
„Лонгоз” заедно с още 15 бъл-
гарчета и близо 400 руски деца, 
които летуват   в огромния и модерен  комплекс до къмпинг „Рай”. 
Красивата природа, общуването с деца, които имат отношение към 
изкуството, забавленията дадоха възможност на стралджанското 
момиче да се обогати, да натрупа прекрасни спомени, които по-
късно ще представи с четка и бои.

 „Бяхме разпределени в няколко отряда с по двама аниматори. 
Всички дни преминаваха в строга дисциплина и интересни развлека-
телни занимания. Много ми хареса екскурзията до Варна и Несебър, 
където се запознахме с историята , културата, природата и красотата 
на България, а разходката с корабче по р.Камчия беше фантастична!” 
въодушевено разказва Станимира. За нея ще останат незабравими 
вечерите  в многофункционалната зала „Атриум” където децата от 
България и Русия представят талантите си, провеждат се театрални 
постановки, прожекции на филми, презентации, творчески срещи с 
известни личности. Обстановката на любознателност, ученолюбие и 
творчество  заразявала всички. Децата изработвали  кукли, заучавали 
руски танци, участвали във фотоконкурси, игри по избрани марш-
рути. Предизвиквани да влизат в ролята на дизайнери, приготвяли 
облекла от рециклирани отпадъци. За Станимира е интересна среща-
та с младата руска актриса, певица и композитор Алена Биккулова, 
която гостувала със свой концерт в Амфитеатъра на комплекса. Част 
от културните развлечения  е и гостуването на българската актриса и 
певица Грета Ганчева. Нейният концерт „Слънчева жена” е аплоди-
ран от 2000 души- българи и руснаци, гости на комплекса. Разказът 
на детето продължава  емоционално  и за срещите с олимпийските 
надежди  по художествена гимнастика на Москва. Тя не иска да 
пропусне и красотата на зарята, съпътствала концерта.

За този незабравим, полезен и интересен лагер Станимира отпра-
вя благодарности към своя преподавател по изобразително изкуство 
Георги Атанасов, открил й пътят към  изкуството, към всеотдайната 
Желязка Тончева, учител по руски език, към директора на СОУ 
”П. Яворов” Валентина Маринова, която подкрепя всяка изява на 
талантливите деца на училището, към Мария Толева, зам.кмет и 
бивш преподавател в училището: ”Благодаря на всички от сърце! Без 
вашата намеса и подкрепа не бих могла да преживея тези красиви 
мигове, да спечеля толкова нови приятели от България и Русия!” 

Сините камъни не  са само мимо-
летна гледка от автомобила на път 
край Сливен. Сините камъни са въл-
шебна местност край Града на стоте 
войводи и всеки, който посети това 
място, остава очарован от панорамата, 
която се открива пред очите му, от 
красотата на пейзажа, от богатството 
на природата. Панорамният път до 
парка създава настроение и чувство 
за свежест на пътуващите. Горе, на 
билото, вдишваш с пълни гърди от 
чистия въздух. Иска ти се разходката 
по поляните, край сините скали, под 
сянката на бук, дъб и ела, да продъл-
жава докато се наситиш на красотата, 
докато погълнеш всичкия аромат на 
планината. Изненадващо пред теб 
изкачат цветни „петна” с  алпийски  
цветя. Снимаме се на фона на високата 
антена, запечатваме Сливен от птичи 

поглед, наслаждаваме се на ледената 
вода от крайпътната чешма. Всяка 
глътка предизвиква изтръпване на 
зъбите от хлад. И докато пътуваме 
надолу, към полето, вече сме заредени 
с достатъчно настроение.

Колко бързо пред нас изкача пре-
гърнатото  от планината Ичера! 
Селцето, в което има атмосфера, 
български дух  и завидно спокойствие. 
Кротнало  като на шега сред дивната 
природа, Ичера разкрива пред нас ве-
ликолепието на старите дървени къщи 
с прустове и малки цветни градинки. 
В тясното дюкянче ни посреща с ра-
душното „Добре дошли!” усмихната 
леля, която като че ли цял ден само 
нас е чакала. Купуваме си бира в кутия 
само за лев и почти тройно еспресо 
за 30 стотинки. И вече искаме да жи-
веем само тук! Докато се озъртаме с 

ненаситен за красотите наоколо  по-
глед до нас спира усмихнат възрастен 
мъж.  С пожелание за добър ден и „От 
къде сте?” тръгва разговорката и след 
минута вече знаем, че сме …земляци. 
Митко Динев е от Саранско, но има 
лятна вила в Ичера. Кани ни радуш-
но да я разгледаме. Прави го толкова 
настойчиво приятно, с такава доброта 
и кротост, че не можем да откажем. До-
като вървим по калдъръмените сокачки 
вече имаме усещането, че се знаем от 
векове. Пред голямата дървена порта 
научаваме, че мястото е наситено с 
история, било е притежание на местен 
поборник с богато минало.  Тежката 
порта се отваря с проскърцване и пред 
нас се открива  приказна гледка. Малко 
спретнато  дворче с изобилие на добре 
гледани цветя, кладенец по средата, 
чешма край каменния зид по който са 
наредени с любов стари предмети от 
бита на българина. Дървената пейка ни 
кани да поседнем за отдих. Любуваме 
се на къщата, която е съхранила тради-
цията за интересните чупки, сводове 
и тераси. Стаята за гости е широко 
отворена. Интериорът упорито ни под-
сказва, че домакините са хора естети. 
Пенка Динева, агроном по професия, 
е движещата сила в дома, човекът, 
който дава идеите, а и в голяма част 
и ги реализира. Питам за „слънчо-
гледите” на стената. 83-годишният 
съпруг, в чиито очи видимо все още 
свети любовта  към стопанката, при-
знава, че тя е художникът. Едва сега 
разбирам, че дамата е само десетина 
години по-млада от него. А изглежда  
толкова свежа и жизнерадостна! И 
двамата имат богата жизнена био-
графия, дали са десетилетия полезен 

труд за обществото, продължават да 
се посвещават на добри дела. Той е 
инициаторът и организаторът за стро-
ителството и даренията за църквата 
в Саранско. Когато говори за това, 
видимо се вълнува и радва. Казваме си 
„довиждане” с уговорката  следващата  

ни среща  да е  за  откриване  новия 
храм в стралджанското село. 

Вече сме на път за Стралджа, а от 
ума ми  не излиза приятната среща с 
Пенка и Митко Диневи, които  живеят 
на крачка  от нас, но трябваше слу-
чайно пътуване да ме отведе до тях.   


