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Близо 20 жители на града и об-
щината посетиха поредната  откри-
та приемна  на кмета на общината 
Атанас Киров. Очаквано  най-мно-
го бяха проблемите свързани с оси-
гуряване  на работа, но не липсваха 
и интересни предложения за реша-
ване на  инфраструктурни пробле-
ми, подобряване на околната среда, 
осигуряване на по-дългосрочно 

В ПРИЕМНИЯ ДЕН НА КМЕТА

Ïðîáëåìè ñ áåçðàáîòèöàòà, ïðåäëîæåíèÿ 
çà  ïî-äîáðà æèçíåíà ñðåäà

улично осветление по селата и т.н. 
Обръщайки внимание на всеки от 
посетителите г-н Киров търпе-
ливо изслуша всеки, постави на 
обсъждане част от въпросите, а за 
някой от проблемите се разпореди 
веднага да бъдат решени. 

От началото на мандата до сега 
кметът почти не пропуска месец 
за приемане на граждани. Перио-

дично пътува и по селата, за да се 
срещне и разговаря на място както 
с кметовете и км. наместници така 
и с местните жители. Съгласно 
утвърдения график за приемни дни 
зам.кметовете и секретаря също 
изслушват посетители. Планирани 
приемни в Стралджа и по селата 
имат и съветниците от групата на 
МК”Промяна”.   

Çëàòî çà ñàìîäåéöèòå 
îò îáùèíàòà

Äèìèòúð Ïåíåâ â Ñòðàëäæà!Äèìèòúð Ïåíåâ â Ñòðàëäæà!
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Îáíîâëåíèå íà êìåòñòâàÎáíîâëåíèå íà êìåòñòâà
Политиката на 

общинското 
ръководство и 

кмета на община Страл-
джа за 2016г. относно 
състоянието на общин-
ското материална база 
в селата е насочена към 
поетапното й  обновяване 
чрез текущи ремонти в 
сградите на кметствата.
Този подход за ремон-
ти  предполага активно 
участие на кметовете в 
населените места. Първи 
в списъка се наредиха  
с вече приключено об-
новление на кметствата 
в с.Чарда с кмет  Валя 
Симеонова и с.Палаузово 

с  кмет Иван Дяков. С 
подкрепата  но  отдел 
ТСУИ в общината те 
превърнаха  непривет-
ливите, неремонтирани 
от много години поме-
щения и сгради в съвре-
менни представителства 
на местната власт с об-
новена дограма, нови 
настилки, боядисване и 
енергоефективно освет-
ление.

Започнаха и ремонти-
те в с.Воденичане. Енту-
сиазмът на кмета Милен 
Ангелов да намери мест-
ни хора за изпълнение 
на различните видове 
работи не се изчерпва. На 

приключване е  работата 
по покривната изолация 
на кметството. Предстоят 
още аналогични ремон-
ти – смяна на дограма, 
нови подови настилки, 
ново енергоспестяващо 
осветление и боядисване. 
Подготвят се количестве-
но-стойностни сметки и 
за с.Поляна. Ремонтите 
са в посока  осъвреме-
няване на кабинетите. 
Тук ще се предвиди и 
възстановяване на об-
ществената тоалетна до 
автоспирката.

В последните години, 
заангажирани с големи 
инфраструктурни проек-

ти и ремонти  на улици и 
пътища, общинското ръ-
ководство  е организира-
ло ремонти по кметствата 
само при опасност от 
събаряне на покриви или 
невъзможност за обита-
ване на помещенията. От-
читайки тенденцията за 
обезлюдяване на селища-
та на общината, а и в цяла 
България, решението на 
кмета за осъвременяване 
сградите на кметствата 
ще даде възможност ос-
вен за по-добри условия 
на труд и  за предоставяне 
на допълнителни услуги  
на застаряващото населе-
ние в селата.

Îáùèíñêàòà îõðàíà â äåéñòâèåÎáùèíñêàòà îõðàíà â äåéñòâèå
ñòðàíèöà 2
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ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ

УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,
Бихме искали чрез страниците на в.“Стралджански 

вести“ да отправим нашата благодарност към кмета 
на общината г-н Атанас Киров и целия му екип, към 
хората, които отговарят за почистването в града и 
работниците за постоянството и добре свършената 
работа по поддържане на гробищния парк в града.
Всеки един от нас  има необходимост да посещава 

мястото където  почиват  костите на близките ни. 
Да изразим почитта и уважението си към тях, да 
запалим свещичка, да постоим със спомените в мъл-
чание и кротост. Добре е когато общината се грижи  
за периодично окосяване на тревата, за почистване 
на отпадъците. Така и ние се чувстваме  зачитани и 
уважавани като граждани на Стралджа, приемаме 
тези грижи като уважение и към починалите.

   Благодарим ви за това! Вярваме, че поддържа-
нето на гробищния парк няма да бъде еднократно, а 
постоянно дело на общината.
С уважение и пожелание за още добри дела:
Марийка Данчева, Райна Йорданова, Дора Стоя-

нова, Величка Петрова, д-р Митева, Мария и Иван 
Йорданови, Милена Паскалева, Радка Цонева,  Комна 
Жечкова, Лили и Андон Андонови, Димка Халачева, 
Николинка Тенева

Ãðîçäàí Èâàíîâ, Îáùèíñêè ñúâåòíèê, ïðåäñåäàòåë íà ãðóïàòà íà ÌÊ “Ïðîìÿíà“: 

Îáùèíñêàòà îõðàíà áåøå ÷àñò îò ïðåäèçáîðíèòå îáåùàíèÿ 
íà „ÏÐÎÌßÍÀ“, à íèå èçïúëíÿâàìå îáåùàíèÿòà ñè!

- Г-н Иванов, общин-
ската охрана вече започ-
на работа, какво струва 
това на Община Страл-
джа и какви са Вашите 
очаквания?

- Общинската охрана 
заработи, но още не е в 
пълния щат, който ние 
плануваме. Очакваме до 
месец плануваните шест 
щата да бъдат запълне-
ни и патрулните двойки 
да започнат пълноценна 
работа. Това ще струва 

на общината доста сред-
ства, но въпреки тежкото 
финансово състояние ние 
трябва и ще намерим на-
чини да издържаме това 
звено. Няма друг път, 
обещахме това на хората 
и го изпълняваме. Всич-
ки жители на общината 
трябва да сме наясно, че 
престъпността няма да 
спре. Но съм сигурен в 
едно, тя ще намалее.

- Освен за битовата 
престъпност за какво 
друго ще следи общин-
ската охрана?

- Ще се следи и за спаз-
ването на Наредбата за 
обществения ред и си-
гурност и за Наредбата 
за каруците. 

- Залагате на кадри, 
които  са  познати  в 
Стралджа и общината 
със своя професионали-
зъм в охранителната 

дейност, това ли е на-
чинът за окомплекто-
ване на силна охрана?

- Да, дори си позволих-
ме една дейност, която е 
по-позната в бизнес сре-
дите и се нарича „хедхън-
тинг“ . Смея да твърдя, 
че привлякохме към това 
звено едни от най-добри-
те професионалисти в 
региона и това ще доведе 
до резултати.

-Ще се развива ли 
това звено в годините?

- Засега ще държим 
шест човека на щат, но 
след година или две, ко-
гато оправим старите 
финансови неразбории, 
ще се опитаме да увели-
чим щата. Сигурността 
на гражданите и безрабо-
тицата са основните про-
блеми в Община Страл-
джа. По първия проблем 
вече се работи както става 

ясно. През следващите 
месеци ще се работи и по 
другия основен проблем.

- Само град Страл-
джа ли ще се охранява?

- Основно, но не само. 
Ще има акции във всич-
ки селища в Общината. 
След няколко дни започ-
ва сезонът на дините в 
село Зимница и наши-
те охранители ще бъдат 
със заострено внимание 
там. След това идва ред 
на гроздоберите, през 
зимата идва проблемът 
с кражбата на дърва в 
различни кории и об-
щински гори. Работа ще 
има из цялата община, но 
нас не е ни е страх и ще 
бъдем там, където се по-
явят проблемите. Знаем, 
че след време този наш 
труд ще има резултати 
и Община Стралджа ще 
стане по-спокойно място 
за живеене.

Äîáðè äîáèâè, 
íèñêè èçêóïíè öåíè
По-рано ще приключи жътвата в община Стралджа 

тази година. За това помага времето, а и организацията 
на полето, където са съсредоточени всички машини 
и хора на кооперациите и сдруженията. На финала е 
жътвата на ечемика в стралджанско. Близо 43 000 дка 
от общо засетите 45 334 дка вече са пожънати като при-
браното зърно в складовете е 18 783 т. С ударни темпове 
върви  жътвата на пшеницата, която е най-много по 
заета площ.  От 161 110 дка реколтираните площи  са 
135 200 дка, а производството на зърно се измерва с 66 
925 т. Прибрани са 8 602 т. рапица, от която остава да 
се пожънат още около  2 000 дка. Започна прибирането 
и на кориандъра. Тук отчетените реколтирани площи са 
1300 дка при засети 16800 дка. Най-малко  са засетите 
площи с  тритикале – 330 дка. До момента  производ-
ството  от 50 дка е  26 тона.

Общата равносметка е за добър зърнен добив. Ако 
средно  се отчитат между 400 и 500 кг на дка, то стопани 
споделят, че има площи които пускат по  над 600 кг от 
декар. Проблемът  тази година не е в производството, 
а в ниските изкупни цени, които няма да осигурят оч-
акваната печалба за производителите.  

Младен Манолов е 
отговорник на звеното 
за общинска охрана към 
Община Стралджа. С 
над 20 години стаж в 
охранителната дейност.

- Г-н Манолов запо-
чнахте една не лесна 
дейност  в общинска-
та охрана. Лесно или 
трудно ще бъде да оп-
равдаете големите оч-
аквания към вашата 
работа?

- Няма да бъде лесно и това трябва 
да е ясно. Но не ни е страх от предизви-
кателства. Ще работим за спокойстви-
ето на гражданите на Община Страл-
джа. Няма нещо, с което сме се хванали 
и да не сме го свършили докрай. Ще 
намалим престъпността и това ще 
проличи от анализа на РУП-Стралджа 

през следващата година

- Все още не сте 
в пълен състав, как 
минава един ден на 
охраната сега?

-Започваме работа 
рано сутринта и сле-
дим за движението на 
каруците от ромската 
махала, които излизат 
из полето. Предупре-
дили сме над 90 % от 
собствениците на ППС 
с животинска тяга от 

ромските махали за това, че каруците 
им трябва да отговарят на изисква-
нията от Наредба № 17. Имаме кон-
фискувани вече няколко каруци , но 
истинската работа започва тепърва. 
Защото след предупрежденията след-
ват наказанията. Жителите на града 
сигурно забелязват, че вече няма ка-

руци в зелените площи в централната 
градска част. Гледка, която до скоро 
беше ежедневие. Да му мислят хората, 
които имат намерение да нарушават 
закона и наредбите на Общината. 

- Как работите с местното РУП ?

Вече имахме една съвместна акция, 
но тя бе по-скоро вид опознавателна. 
Ще следват и много съвместни акции, 
като към тях ще се присъединят и звена 
на жандармерията.  

- Какъв е Вашият апел към жите-
лите на Общината?

Да спазват законите и наредбите. Да 
изхвърлят боклуците на определените 
за това места. И да ни помагат, защото 
ако обединим усилия преградите пред 
всички нас няма да са толкова големи и 
непревземаеми. Залагаме на усилената 
работа, това е формулата на успеха.

Ìëàäåí Ìàíîëîâ: Ùå ðàáîòèì çà ñïîêîéñòâèåòî 
íà ãðàæäàíèòå íà Îáùèíà Ñòðàëäæà

Îáùèíñêàòà îõðàíà Îáùèíñêàòà îõðàíà 
â äåéñòâèåâ äåéñòâèå

От началото на месец юли 
в град Стралджа заработи 
звено на общинска охрана, 
което ще се грижи за спокой-

ствието на града и съседните 
села. Действие, което беше 
залегнало и в предизборната 
програма на кмета на община-

та и неговия екип. Засега в звеното 
работят трима човека, като планът 
на управата на общината е бройките 
на охранителите да достигне шест 
човека. Основната задача на звено-
то е предотвратяване на битовите 
кражби и намаляване на полската 
престъпност. Други основни задачи 
са следене за изпълнение на Наред-
бата за опазване на обществения ред 
и Наредбата за пътните превозни 
средства теглени от животинска 
тяга.  Според отговорника на об-
щинската охрана Младен Манолов 
основните проблеми в Стралджа и 
околните села идват от страна на 
малка част от живущите в ромската 

махала, които вече са предупре-
дени за въведената охрана и за 
действията, които предстоят при 
констатиране на нарушенията на 
наредбите и законите. Звеното вече 
може да се похвали и с първите си 
добри резултати. Няколко каруци 
натоварени със земеделска продук-
ция са заловени от служителите 
на общината, а според данни на 
РУП – Стралджа оплакванията от 
обичайните проблеми след брането 
на липов цвят в града тази година са 
в пъти под тези регистрирани през 
изминали години. Създаването на 
звено на общинска охрана се прие-
ма повече от радушно от местното 

управление на полицията, като на-
чалника на управлението Йордан 
Йорданов изказа задоволство, че 
ще има помощ в опитите му градът 
и селата в общината да бъдат по-
спокойно място за живеене. Според 
кмета на Общината – Атанас Киров 
това звено е жизненонеобходимо за 
Стралджа, защото именно кражбите 
са един от основните проблеми за 
жителите на града. Киров допълни, 
че е ясно, че престъпността няма 
да изчезне на 100 % , но е сигурен, 
че назначените мъже в общинската 
охрана ще бъдат стожерите на про-
мяната в спазването на законите и 
общинските наредби.
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Âè÷î Êîëåâ, êìåò íà ñ.Ïúðâåíåö:

- Свикнахте ли с 
кметското ежедневие, 
г-н Колев?

- Да, не само свикнах, 
чувствам се на мястото 
си, справям се с рабо-
тата, следвам поети-
те ангажименти, пра-
вя непрекъснато нови 
планове. Радвам се на 
подкрепата на хората 
с които работя, на об-
щинското ръководство, 

на съселяните ми, което 
ме изпълва с увереност 
и добри мисли за бъде-
щето на Първенец.

- Смелост или аван-
тюра  според  Вас  е  
кметуването днес в 
едно малко село с мно-
го проблеми?

- Когато се впус-
нах  в  кметската 
надпревара  на 
изборите не си 

гато  имаше деца, млади 
хора. Но кризата не по-
жали и нас. Липсата на 
работа прогони младите 
в градовете, родителите 
им останаха на село да 
живеят както могат. Но 
колкото и да сме заслу-
жаваме  по-добър живот. 
Ако сами не си го създа-
дем, няма на какво да се 
надяваме. А Първенец си 
е хубаво село, на добро 
място, с красива при-
рода, работливи хора, 
богати традиции. Винаги 
можем да изненадаме 
гостите си с нещо! Но , 
има време и за това да 
помислим.

- Може ли да се слу-
чат в този мандат  още 
добри неща?

- Не само могат, те ще 
се случат! Но нека бъдат 

изненада!
- Имате ли идея за 

възстановяването на 
местната църква?

- Работихме много и 
сериозно по този въпрос. 
Почистихме  основно 
църковния двор.  Събрах-

ме  на курбан за здраве и 
берекет, което подейства 
много обединяващо. За-
едно с църковното на-
стоятелство подготвихме 
проект за възстановяване 

на храма, който е и па-
метник на културата. 
Документите вече са в 
София. Дано всичко се 
развие благополучно и да 
осигурим необходимите 

средства за възстановя-
ване на църквата!

- Как ще работите 
за обединяване на едно 
село в което всеки дърпа 
чергата към себе си?

- Ще ми бъде много 
трудно и знам, че ще ми 
коства много усилия. Но 
съм сигурен, че ще успея 
да възстановя доброто 
отношение, разбирател-
ството, радостта от това 
да живеем заедно. Има 
начини, ще приложим 
всичко, за да заживеем 
като едно семейство, без 
завист, без злоба.

- Оптимист ли сте 
за бъдещето на с. Пър-
венец?

- Повече от оптимист!
- Имате ли някакви 

препоръки към жите-
лите на селото?

- Да повярват, че до-
брото ще победи злото. 
Иначе всичко друго губи 
смисъл!

давах сметка, че това се 
определя и като смелост. 
Днес мога да потвърдя, 
че изпита се оказа ус-
пешен, урокът – добър. 
Повярвах още повече в 
силите и възможностите 
си. За авантюра не може 
да се говори. Толкова 
много работа  трябваше 

да свърша още първите 
месеци, толкова пробле-
ми имаше  и продължава 
да има в селото, че ум да 
ти зайде, както се казва. 
Предходните 12г. не са 
оставили почти никакъв  
положителен отпечатък, 
селото  е въвлечено в 
необичайно разделение, 

хората бяха забравили, 
че може да има грижа за 
почистването , за създа-
ване на по-добра околна 
среда… Тъжна работа, 
но поправима!Вече пра-
вим първите стъпки към 
нов облик на Първенец, 
старая се да събудя оп-
тимизма на хората.

- Кои са първите про-
блеми, които успяхте 
да решите?

- Снабдяването с пи-
тейна вода на всички 
жители на селото, до  
най-отдалечените улици, 
на първо място. И пак на 
първо място – почист-
ването, даже и с огра-
ничена работна ръка. 
Съселяните ми видяха, 
че всички заедно можем 
чудеса да направим. С 
мотиките и косачките 

наравно с всички рабо-
тим и ние от кметството. 
Не се плашим от нищо. 
Не го правим, за да ни   
ръкопляскат, а за добро-
та на селото, на всички 
жители.

- Чувствате ли под-
крепата на местните 
жители?

- Щастлив съм с под-
крепата на всички! И 
благодаря за това! Рад-
вам се, че мога да раз-
читам. На всички! Това 
още повече ме амбицира 
да работя!

- Какви са особено-
стите на Първенец кои-
то определяте като 
предимство за разви-
тието му?

- Тъжно е да си при-
помняме  миналото на 
първенец в годините ко-
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Íàøèÿò êîíñóë â Áðàçèëèÿ 
ãîñòãîñò íàíà Âîäåíè÷àíå

Елеонора Димитрова, 
зам.посланик и консул  
в Посолството на Бълга-
рия в Бразилия,  гостува 
във Воденичане. При-
чината за височайшето 
присъствие на страл-
джанска територия е 
близкото й приятелство 
с кмета на селото Ми-
лен Ангелов от времето 
на пребиваването им в 
Чехия. 
Като  почитател  на 

всичко родно българско  
г-жа Димитрова   прие 
поканата на път за родна 
Варна да се отбие във 
Воденичане, с очакване-
то да се потопи в атмос-

ферата на селото, да се 
докосне до природата и 
бита на местните хора.  
Домакинът г-н Ангелов 
я прие в своя кабинет в 
присъствието на секре-
таря на общината Роска 
Стойкова. Разговорът 
продължи с обсъждане 
на идеи за развитието на 
Воденичане. Неизбежно 
коментарите се пренесо-
ха и  в Бразилия – 6-та 
икономика в света, чийто 
президент е българката 
Дилма Русеф. 
Гостенката  се срещна 

и с кмета на общината 
Атанас Киров, който 
още при посрещането 

сподели, че има много 
приятели в Бразилия. 
В топла и приятелска 
обстановка   бяха об-
съдени възможности за 
разработка на съвместни 
проекти и поддържане 
на последващи полезни  
контакти. Г-жа Дими-
трова открито сподели, 
че е впечатлена от упра-
вленския екип, идеите 
на кмета за развитието 
на града и общината и 
смелия поглед напред 
в бъдещето. „Предстои 
ни много работа, но има-
ме силите, енергията и 
увереността да се спра-
вим!”, категоричен бе 

г-н Киров.
Приятна част от госту-

ването на Елеонора Ди-
митрова  във Воденичане 

беше вечерята край бар-
бекюто в дома на Милен 
Ангелов, наздравицата с 
воденичанска домашна 

ракия и салата с произ-
ведените в градината на 
домакина краставици и 
домати.

В началото на юни  Ин-
ститута по земеделие - 
Карнобат, съвместно със 
Селскостопанска акаде-
мия – София,  проведе 
„Открити дни  - иновации 
в земеделието”. Покана за 
участие получиха известни 
фирми – лидери в облас-
тта на земеделието, как-
то и фирми, предлагащи 
селскостопанска техника. 
Интерес предизвика пред-
ставянето на  сортовете 
на Института в Карнобат- 

пшеница, ечемик, овес, 
студоустойчиви и подхо-
дящи  за преовлажнени 
площи, устойчиви и на 
засушаване. 
Срещата продължи с 

разговор за ролята на би-
отехнологиите  в земеде-
лието и тяхното бъдеще, 
биопродуктите в България, 
възможности за европей-
ски инвестиции в малкия 
и средния бизнес. Приятно 
допълнение беше практи-
ческата част от срещата 

на опитните полета  на 
Института където учас-
тниците бяха запознати  с 
конкретните сортове зър-
нени култури, технологи-
ята по отглеждането им и 
очаквани добиви. Науката 
убедително доказа необхо-
димостта от  приложение 
в практиката. Факт е, че 
всички, които целенасо-
чено и постоянно търсят 
помощта на Институтите, 
отчитат по-високи произ-
водствени резултати.

Íàóêàòà â ïîìîù íà çåìåäåëèåòî

Â ïîäãîòîâêà  íà ñïîðàçóìåíèå çà ïàðòíüîðñòâî
По  предложение  на 

кмета Атанас Киров  ОбС 
Стралджа одобри предло-
жението за споразумение 
за партньорство по проект 
„Новото утре!” – подкрепа 
за предучилищно образова-
ние и интеграция на деца в 
неравностойно положение 
с „ФОНДАЦИЯ ЕКИП” 
София. Проектното пред-
ложение е по Оперативна 
програма „Наука и обра-
зование за интелигентен 
растеж”, приоритетна ос 
„Образователна среда и 
активно социално приобща-
ване”, процедура „Подкрепа 
за предучилищното възпита-
ние и подготовка на деца в 
неравностойно положение” 
където общината е партньор 
заедно с ЦДГ”М.Рубено-
ва”, ЦДГ”Здравец” и ОУ 
„Св.Св.Кирил и Методий” 
Стралджа. Проектът е със 
срок 24 месеца. Той обхваща 
деца и семейства от рискови 
общности в т.ч. с различен 
етнически произход и/ или 
маргинализирани групи 
живеещи на територията на 
общината.  Основната цел е 
създаването на условия за 
успешна  и трайна образо-
вателна, социална и интер-
културна интеграция на деца 

от етнически малцинства и 
от маргинализирани групи, 
съобразени със спецификата 
на района и характеристика-
та на целевите групи. Като 
цяло той ще обхване  над 
400 деца  посещаващи  дет-
ските градини в общината 
от които 190 от етнически 
малцинства и маргинализи-
рани групи и 70 родители от 
общността на деца, непосе-
щаващи ЦДГ и ПГ в учили-
ще в риск от бързо отпадане 
или вече отпаднали.

Основните дейности за-
ложени в проекта са свърза-
ни с прилагане на мерки за 
създаване на благоприятна 
образователна среда. За 
целта ще бъдат активира-
ни ателиета и клубове по 
интереси , ще се работи в 
подкрепа на семействата 
за обучение на с децата, 
ще се насърчава участието 
в образователния процес. 
Предвидени са  вътрешни 
и публични събития за мул-
тикултурен обмен – праз-
ници, концерти, фестивали 
и широки информацион-
ни кампании. Бюджетът 
на проекта се разпределя 
между партньорите според 
задачите и ангажиментите. 
Така „Фондация „ЕКИП” 

влиза с 218 920 лв., ЦДГ”М.
Рубенова” е с бюджет  56 
900 лв., ЦДГ”Здравец” –  41 
800 лв., ОУ”Св.Св.Кирил и 
Методий” Стралджа –  16 
800 лв. Освен посочените 
средства  за образовател-
ните институции общината 
ще разполага с още 80 000 
лв. за закупуване на мате-
риали , костюми/театрални 
и танцови/, консумативи, 
оборудване с мултимедийни 
продукти, фотоапарати, лап-
топи, телевизор, музикални 
инструменти,  аудиосистема 
и др. 

Ролята на „Фондация 
„ЕКИП” се изразява в оказ-
ване на помощ и подкрепа 
за реформи в сферата на об-
разователните и социалните 
практики, което ще рече 
развитие и предоставяне на 
комплекс от интегрирани 
услуги в общността, разви-
ване на местен капацитет 
чрез обучения, консулти-
ране и супервизия на мул-
тидисциплинарни екипи и 
местни власти.

Проектът е утвърден от 
Управляващия орган по 
ОП” Наука и образование 
за интелигентен растеж”. 
Внесени са документите за 
подписване на договора.
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Êîëåêöèÿòà íà Íåäåë÷î Âàñèëåâ ñå îáîãàòÿâà

Äæèíîòöè íà ãîñòè â äîìàøíèÿ ìóçåé
Една родолюбива  идея е достатъчна, за да обедини хора, 

подвластни на любовта към родното. Неделчо Василев, 
колекционерът на народни носии и предмети от бита, 
който стана известен със своите етноизложби в Страл-
джа и в областния град, продължава своята събирателска 
апостолска дейност. В дома му все по-трудно се побират 
всички облекла и вещи. Обособил като музей цялата 
таванска част на къщата си  в Зимница той посвещава 
всичкото си свободно време да възстановява, обогатява и 
връща към нов живот на закупените или дарени експонати. 
Подкрепяйки го жените от пенсионерския клуб в родното 
му село Джинот гостуваха на Неделчо и го изненадаха със 
своите подаръци – престилки и шарени терлици. С топли 
и насърчителни думи председателят на клуба Николина 
Филипова  предаде на Неделчо наследен родов сребърен 
колан с посланието да го пази и да разказва за безкрайната 
любов на българката към красивото и ценното. Групата  не 
само имаше удоволствието да разгледа цялата колекция, 
но и да научи подробности за историята на всеки от пред-
метите. Жените се докосваха до чукмани и престилки, до 
вретена и бърда, до хлопки, стомни, пафти… Разказваха 
за детските си спомени по харман време, за готовността 
да запредат или да тъкат на автентичния стан…

Светът на миналото оживя  и заговори на своя език. Като 
прозорец замъглен от дим се отвори завесата на забравени 
случки, преразказани бяха легенди. Възрастните жени 
съвсем по селски словоохотливо  представяха  предци на 
местни семейства и много често  определенията бяха едни 
и същи – за мъжете, че „са много трудолюбиви, честни и 
почтени” , за жените – че са „ скромни, сръчни, услужли-
ви”. Не може днешните наследници на такива хора да не 
са привзели от тези добродетели! От ръка на ръка преми-
наваха старите снимки. Взираха се трудно виждащите очи, 
търсеха познати черти. Мълчанието току  прекъсваше от 
неприкрита въздишка.

Çà êàêâî ãîâîðÿò 
ñòàðèòå ñíèìêè?
Тези съхранители и отразители на един отдавна отминал 

живот! Те поднасят като на длан отлетял миг от времето, 
показват истината – неподправена и категорична до де-
тайлите. Умни или   невежи, родолюбци или безпаметни 
да сме,  иде ред в ръцете ни да попадне стара снимка. От 
нея гледат мъже, жени, деца. И говорят с език, който е 
достъпен на всички, без разлика!

Срещата със старите фотографии в дома на Неделчо 
Василев е трогателна. Защото той представя съдбата на 
всеки един от героите запечатани на снимките. Но и без 
да обясняваме кои са тези хора, каква е тяхната съдба, 

можем да прозрем, че са достойни българи. Сигурно за 
това  фотографиите предизвикват усещането за топлина , 
спокойствие и сигурност и едва отпосле иде  носталгия-
та, необяснимата тъга като за отлетяла птица, за скъсана 
нишка , която ни свързва с миналото.

Възрастните хора, които  гледат от първата снимка, са 
сериозни нашенци. Облечени като „за пред хора”. Мъжът 
– с калпак, задължително – с мустак, жената – с ръченик, 
закопчани до горе риза , елече. Дори детенцето е кротнало 
в сериозна поза. На втората снимка двойката е в по-млада 
възраст. Но отново сериозни, спретнати, с открит поглед. 
Той – прясно обръснат, с начесан алаброс, костюмиран, тя 
– ни селянка, ни гражданка – с наниза жълтици, с открита 
коса и диадема. Още една фотография – отново семейна 
двойка, типични селяни, топли и добри хора- това внушава 
погледа и леко изтърваните усмивки на двамата. Отново 
калпак за мъжа, ръченик и прибрани коси за жената и 
прилежно закопчани до брадичката ризи, да не се види 
излишна голотия, че е срамота.

Мъжествено и гордо позира на друга снимка български 
кавалерист с всичките салтанати. Конят му грациозно, 
красиво и силно животно, което явно е свикнало да се 
подчинява на ездача. Осанката достатъчно красноречиво 
говори за смелостта, доблестта  и достойнството на този 
българин.

Може да се разказват любопитни истории  за всеки един 
от героите на снимките. Но по-важното е какво внушават 
от пръв поглед, как ни вълнуват  и какви мисли предиз-
викват. Няма начин да не направим сравнението с днешни 
фотографии. Огромна е пропастта, която дели минало и 
настоящо. А какво ли ще е в бъдеще?

РОДОВА ПАМЕТ

Ðîä Ñàëëàêîâè  èìà ñâîÿòà èñòîðèÿ
От родоначалника 

Митьо Георгиев Сал-
лаков, роден 1828г. до   
родените през 2015 
г.най-малки наследни-
ци,   родът Саллакови  
от Стралджа наброява 
близо 200 души. Успял 
да ги проследи и събере 
в книга Тончо Саллаков 

като изследването му е коствало месеци наред. Родоночал-
никъ Митьо Георгиев Саллаков има своите 4-ма синове, 
но те пък увели-
чават в пъти фа-
милията. Баща на 
9 деца се оказва 
Минко  Митев 
Саллаков, чий-
то род всъщност 
проследява и ав-
торът. Разпреде-
лението между 
мъже и жени се 
оказва  почти по 
равно. Името на 
родоначалника се  появява 10-тина пъти в рода. Другите 
по-често повтарящи се имена са Минко, Тончо, Добри. 
Сред най-малките продължители на рода вече имената се 
осъвременяват в  Даниел, Божидар,  Дара,  Денис, Марио, 
Мартин, Добрияна, Натали, Ивайла, Йоана, Кристиян, 
Силвена, Илина, Тони, Ани, Виктория… 

Интересна подробност за рода Саллакови е , че са 
съхранили снимка на   къщата на Минко Митев Саллаков 
и съпругата му Ганка, която   дава представа за архитек-
турата в началото на миналото столетие – на един кат, с 
пруст и салма.

 Кметът на община 
Стралджа Атанас Киров 
обсъди със Стоян Варна-
лиев, ученик на Вълкана 
и носител на единствена-
та Специална награда от 
конкурса, организацията 
на предстоящия Десе-
ти Конкурс-надпяване 
„С песните на Вълкана 
Стоянова“. Юбилейното 
издание е насрочено за 
м.май следващата година 
с посвещение на 95 г. от 
рождението на тракий-
ския славей. „Тези осо-
бености налагат нова и 
различна организация на 
фолклорното събитие.!“, 
категоричен е г-н Киров, 
който като кмет на общи-
ната заяви готовността 
си да съдейства за обо-
гатяване на събитието, 
привличане на колкото 
може по-голям интерес 
и внимание към него 
с цел популяризиране 
и разпространение на 
песенното наследство, 
отдаване на заслужена 
почит и признателност 
към любимата на поко-
ления българи народна 

изпълнителка, родена 
в стралджанското село 
Люлин. Общината ще от-
прави покана като съор-
ганизатори на конкурса 
да се включат Министер-
ство на културата и БНР. 
В хода на обсъждането 
на Статута за конкур-
са, в което взе участие 
и Недялка Димитрова, 
нач.отдел „Хуманитарни 
дейности“, стана ясно, 
че ще има промени в 
раздела „участници“. 
Има голяма вероятност 
освен индивидуални из-

пълнители да се допускат 
и фолклорни групи като 
се предвижда и списък с 
препоръчителни песни 
на Вълкана. Организато-
рите ще вдигнат високо 
летвата с критериите 
за оценка на изпълни-
телите .  Любителите 
на Вълканините песни 
традиционно ще имат 
възможност в Стралджа 
отново да наблюдават и 
един богат концерт както 
с участието на лауреати-
те от Десетия конкурс, 
така и от спечелилите 

Голямата награда през 
годините и първи на-
гради във възрастовите 
групи. Стралджанският 
Конкурс-надпяване „С 
песните на Вълкана Сто-
янова“ е най-дългогодиш-
ния у нас с посвещение на 
народен изпълнител, про-
веждан без прекъсване. 
През годините конкурсът 
се превърна в трамплин 
към Голямата сцена за по-
редица български млади 
таланти като Деси Сла-
ва, Нели Танева, Дарина 
Славчева, Айшенур Ор-
ханова, Радостина Йовко-
ва, Нина Арнаудова, Деян 
Митев и много други. С 
цел пропагандирането на 
конкурса и неговите цели 
за откриване и подкрепя-
не на младите дарования 
и утвърждаване на про-
фесионалното ниво на 
изпълнителите община 
Стралджа ще подготви 
специални изненади за 
участници и гости. По 
време на конкурса градът 
ще бъде домакин и на 
среща на всички членове 
на журито през годината.

Â ïîäãîòîâêà íà Äåñåòîòî þáèëåéíî èçäàíèå íà Êîíêóðñà-íàäïÿâàíå „Ñ ïåñíèòå íà 
Âúëêàíà Ñòîÿíîâà“ Ñòðàëäæà 2017

Ñ íîâ ñòàòóò è íîâà îðãàíèçàöèÿ
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Àâòîáóñíè ïðåâîçè “×àïúðà” – 
Ìèðîñëàâ Ìèð÷åâ

                  

Ñ Ú Î Á Ù À Â À,
че от 01.07.2016г.  ще обслужва  автобусна линия  от 

квотата на Община Стралджа по направление 

ÑÒÐÀËÄÆÀ -   ÂÀÐÍÀ  È  ÎÁÐÀÒÍÎ 

РАЗПИСАНИЕ:

Час на тръгване от гр.Стралджа  - 7,55ч.
Пристига във Варна    - 12,08ч.

Тръгване от автогара Варна   - 16,30 ч.
Пристига в Стралджа      - 19,56ч. 

Автобусни превози „ЧАПЪРА” Мирослав Мирчев 
обслужва транспортни линии с различни направления

Предлага : туристически и бизнес пътувания

Çëàòî çà ñàìîäåéöèòå îò îáùèíàòà

Ãåîðãè Êîñòîâ:
„Благодаря на ръководството на Община Страл-

джа  за съдействието и осигуряването на транспорт 
на самодейните състави от селата на общината, за 
да участват  в Карнобат на фолклорния събор „Пес-
ни и танци на мегдана от Кабата до Касабата“.  
Възхитен съм от това, което показаха като народно 
изкуство , майсторство  и талант. Браво на община 
Стралджа, която прави необходимото, за да съхра-
нява, обогатява и разпространява  нашето народно 
богатство! Всички златни медали са заслужени, а 
община Стралджа в мое лице има един добър приятел, 
който  е готов да помага в областта на фолклора!“ Добри пазители на на-

родното изкуство са страл-
джанските  самодейци . 
Представянето на народни 

песни, танци, обичаи и 
носии винаги се забелязва 
от журито на различните 
събори и фестивали. И на-
градите не закъсняват. В 
Карнобат на събора „Песни 
и танци на Кабата край 
Касабата” шест фолклорни 
състава от общината спече-
лиха златни медали. Автен-
тичните носии, прекрасното 
изпълнение на танца „буе-
нек” осигуриха златото за 
фолклорния състав на клуб 
„Дълголетие” Стралджа. 
Впечатляващо беше пред-
ставянето на обичая „Еньо-
ва буля” от фолклорната 
група при пенсионерски 
клуб - Джинот и журито 
ги оцени със злато. Златен 
медал, грамота, статуетка, 
парична награда и ...шиле 
получиха атрактивните ку-
кери на с. Джинот, които със 
своя танц привлякоха погле-
дите на гостите на събора. 

Фолклорната група на с. 
Войника заложи на обичая 
„Сваляне на було”, който в 
съчетание с представените 
народни песни също ги 

изведе на челно място. Със 
златен медал за изпълнение 
на народни песни се завър-
на и фолклорната група на 
Воденичане. Браво и на 
младия талант на Маленово 
Стоян Росенов, който пока-
за майсторство в изпълне-
ние на гайда и заслужено 
спечели златен медал.

Успешно беше и учас-
тието на Лозенец. Танцо-
вият състав "Росна китка" 
грабна заслужено златен 
медал. Изпълненията на 
народни песни от Тодорка 
Янева също бяха оценени 
със злато. 

Заслужен успех пожъна и 
групата на Първенец, която 
се завърна с два златни ме-
дала. За изпълнението на 
обичай "Седянка" високо 
беше отличена фолклор-
ната група "Иглика" и за 
представяне на народни 
носии поздравленията бяха 
за Павлинка Тодорова и 
Мария Троева. Със златен 
медал е удостоен и изпъл-
нителя на народни песни 
Видьо Банов. 

Çëàòåí ìåäàë çà „Âúæè÷êè”
Стралджанският 

ансамбъл "Въжички" 
се представи успешно 
на Осмия Национален 
събор на читалищата 
в гр.Бяла, обл.Варна. 
В състезание с пред-
ставители на около 70 
читалища от 19 обла-
сти, стралджанските 
самодейци изпъкнаха 
със своите танци, песни и мелодии, които, в единство 
с прекрасните костюми, станаха причина журито да ги 
удостои със златен медал, Статуетка на събора и Грамота. 
Всеобщото мнение е, че «Въжички» успешно съчетава 
песни, хореография и оркестър. 

Националният събор на читалищата в гр.Бяла претенди-
ра да е най-мащабния фолклорен форум на Черноморието. 
Заради големият интерес и многото участници тази година 
организаторите връчиха над 40 златни медали. Посетите-
лите на събора имаха възможност да разгледат и разкритата 
антична крепост, възстановена с европейски проект.

Ëåòíè 
èçÿâè íà 
ñàìîäåéöè
Народните песни на 

с. Първенец прозвучаха 
тази година на Национал-
ния фолклорен фестивал 
„Кехлибарен грозд” с. 
Лозен, Хасковско благо-
дарение на певческата  
група  „Иглика”при чи-
талището. Подготвяна с 
много старание  изявата 
беше съпроводена и с 
показ на народния обичай 
„Седянка”, който очарова 
публиката. Самодейците 
изпълниха три песни, из-
дирени от далечното ми-
нало на селото. Колорит 
в програмата внесе инди-
видуалното изпълнение 
на дългогодишния местен 
певец Видьо Банов.
По  същото  време 

стралджанските само-
дейци от ансамбъл „Въ-
жички” се вихриха на 

фолклорния събор „Лу-
догорие”, Разград. Пъту-
ването беше съпроводено 

с поредното посещение 
на интересни обекти в 
околността.

Ïîêëîí ïðåä ïîäâèãà è ñàìîæåðòâàòà
Äàðæåâèöà – ñâèäåòåëñòâî çà ãåðîèçúì
Да вградиш съдбата си в тази на родината, да се 

жертваш за мечтаното утре в името на свободата. 
И на България! Това доказват с живота и делото си 
онези млади мъже, които загинаха в жестока битка 
в местността Даржевица преди повече от 70 години. 
Споменът за Георги Калчев- Ламята , Христо Брън-
ков, Костадин Дойчев  е все така свеж. С поклон пред 
подвига им на паметника днес мълком се поклониха  
и поднесоха венец представителите на община Страл-
джа от МК”Промяна”  Гроздан Иванов, общински 
съветник и Роска Стойкова, секретар на общината. 
Пред присъстващите гости-антифашисти от Карно-
бат, Ямбол, Недялско и др.близки селища г-н Иванов 
информира, че общината се ангажира да постави 
плоча с имената на загиналите, На този етап тя  ще 
замести оригиналната  статуя на паметника, която 
тогавашната управа не е могла да опази  и е открад-
ната. Във възпоменателното тържество взеха участие  
представителите на Български антифашистки съюз- 
Стралджа, клуб на пенсионера, представители на 
различни политически организации. Споделено беше 
мнението, че  за първи път от години легендарната 
местност е толкова старателно почистена и подгот-
вена за отбелязването на събитието.
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Ïî ïîêàíà íà Àòàíàñ Êèðîâ, êìåò íà Îáùèíà Ñòðàëäæà

Âåëèêèÿò ñòðàòåã - ãîñò 
íà „Àðìåéöè” â Ñòðàëäæà

ÇÀ ÊÀÊÂÎ ÃÎ ÏÈÒÀÕÀ ÑÒÐÀËÄÆÀÍÖÈ
- Какво става с ЦСКА?
- Има неяснота. Но отборът  ще отиде на първа 

линия, сериозно се готвят момчетата. Ще има много 
кадри. След като Ганчев и Пламен Марков са там…За 
съжаление правителствените решения закъсняха, но 
има сериозни разговори. Сега отборът е в Австрия, тече 
подготовка и ЦСКА ще бъде в първа дивизия! Аз съм 
почетен президент на клуба  и ще помагам. Подкрепям 
проекта на Ганчев и Хр.Стоичков. Очаквам да играят 
скоро на стадион „Българска армия”, който се довършва. 
Сега се търсят футболисти. Тече картотекирането. Ще 
има и нов директор

- Разкажете повече за кариерата си
- В последните години бях треньор на националния 

отбор. Играл съм 90 мача за националния отбор, излъч-
ван съм два пъти за „Футболист на България”, но повече 
ме титулуват като  треньор… Всичко за кариерата ми 
можете да прочетете в книгата.

- Кои мигове няма да забравите?
- Шампионската титла и двете  участия на национал-

ния отбор 1963г. когато  станахме 3-ти и 4-ти, първата 
титла в Локомотив, титлата „Футболист на годината” в 
ЦСКА, участието в националния отбор 1966г. в Англия, 
Германия, двете световни първенства. Не може да се 
забрави  световното 1966г., европейското 1996г. Хубави 
са спомените  от двубоите с Аспарухов, участието ми в 
мачовете срещу Кройф и Мюлер. Имам хубав спомен 
като ляв защитник срещу 104- килограмов противник 
при все че аз по това време бях само …57кг. И още 
спомени -  от 1963 -1964г. когато в Пловдив станахме 
шампиони. От световното имам много спомени…

- Припомнете за еуфорията тогава
- Футболистите в голямата си част играеха  в добри 

европейски отбори и в последния мач срещу Франция 
трябваше да се изявят.Това беше един голям шанс за тях. 
Имаше една особеност по това време- Емо Костадинов 
и Любо Пенев се оказаха с паспорти с изтекъл срок, та 
трябваше и за такива неща да мислим. 1996г. 2 месеца 
преди европейското моя договор изтичаше и беше по-
дписан договора със следващия. Аз не реагирах, изкарах 
европейското, смениха ме с Бонев. Така е в спорта…

- Какво ще кажете на децата, на младите футбо-
листи?

- Да се трудят, да постоянстват в подготовката си. 
Само с постоянство и сериозна работа може да се по-
стигнат добри спортни резултати. И амбиция трябва! 
Поздравявам ви, че тук , в Стралджа имате своите ус-
пехи, че мислите и работите за развитието на футбола. 
Г-н Киров има добри идеи и те са в посока към подра-
стващите. Трябва да им се помага, защото бъдещето на 
футбола е у тях!

Преди години никой не мо-
жеше и да помечтае за подобно 
събитие. Днес това е факт. 
Димитър Пенев, най-великият 
български треньор на всички 
времена, гостува в Стралджа. 
Членовете на клуб „Армейци” 
го посрещнаха с хляб и сол. И 
с ръкопляскания. 

Преди това като домакин 
кметът на общината Атанас 
Киров покани високия гост в 
кабинета си, разходиха се до 
стадиона, където обсъдиха 
идеите на г-н Киров за разви-
тието на юношеския футбол 
и поощряването на местни 
млади таланти. Армейци бяха 
щастливи да представят своя 
клуб, където Димитър Пенев  
се разписа на една от култовите 
си снимки.

Срещата продължи в заду-
шевна приятелска обстановка. 
Гроздан Иванов, председател 
на клуб „Армейци”, представи 
госта пред аудиторията сред 
която бяха деца, младежи, хора 
на средна и по-напреднала 
възраст, всички със своите спо-
мени от успехите на Димитър 
Пенев, жадни да чуят от него 
самия всичко за българския 
футбол и най-вече за любимия 
отбор ЦСКА. „ Това е най-го-

лемия подарък за 7-годишни-
ната на нашия клуб. Днес за 

пореден път доказваме, че ни 
обединява спорта, не се делим 
по никакви признаци. Възпи-

тахме и децата си в любов към 
Голямата игра. Създадохме 
спортно име на Стралджа и 

градът ни вече е познат в тези 
среди навсякъде за което свой 
специален принос има клуб 

„Армейци”, думите на Гроз-
дан Иванов бяха посрещнати 
с одобрение и ръкопляскания. 

 „Като ЦСКА”-ар съм щаст-
лив, че успях да организирам 
тази среща. Като кмет смея да 
споделя, че  гледам на спор-
та и развитието му с други 
очи и желанието ми е той да 
се развива успешно тук в 
Стралджа.”, сподели кметът 
Атанас Киров. Той припомни 
вълнуващите мигове от успеха 
на националния отбор през 
1994г. след което даде думата 
на госта.

Присъстващите в залата 
видяха един искрен и добър 
човек, който говори с огромна 
любов за футбола, не допуска 
никакви  обвинения за каквото 
и да било и към когото и да 
било от тези среди, държи 
се приятелски и достъпно, с 
уважение към всеки. „Въпреки 
моята натоварена програма не 
отказвах поканата на Атанас 
Киров. Щом е за червените 
сърца съм готов на всичко! 
Най-голямото ми желание 
е да виждам по стадионите 
деца и млади хора. Чест прави 
на Стралджа , че успявате да 

развивате спорта в тези труд-
ни времена. Поздравления за 
кмета г-н Киров, който има 
добри идеи и със сигурност ще 
ги осъществи.”

Особено щастливи в този 
момент се оказаха двама нови 
членове на клуб „Армейци”- 
Стефан Киров и Васил Пенев, 
които получиха членските си 
карти лично от Димитър Пе-
нев. Стратега на българския 
футбол подари на стралджанци 
гоблен, на който остави своето 
послание. Всички присъст-
ващи получиха   книгата му  
„Моят живот и футболът” с 
автограф, снимаха се за спомен 
с пожелание тази среща да не 
бъде последна.
Êîé å Äèìèòúð 
Ïåíåâ?
Треньор №1 в историята на 

българския футбол. Същият, 
под чието  ръководство на-
ционалният отбор взе медал от 
Световното първенство в САЩ 
през 1994 г. Като футболист е 
осем пъти шампион на Бъл-
гария (веднъж с Локо София 
и седем пъти с ЦСКА). Има 
пет купи на страната, полуфи-
налист за КЕШ с ЦСКА през 
1966/67, два пъти футболист 
№1 на България. Като треньор 
е легенда. Четвъртото място в 
САЩ и спечелените бронзови 
медали завинаги ще останат 

във футболната  история на 
България. Стратега води от-
бора ни и на Европейското 
първенство в Англия през 
1996 година. Като треньор на 
ЦСКА е три пъти шампион и 
четири пъти носител на купа-
та. Извежда “червените” до 
полуфинал в КНК през сезон 
1988/89 и на четвъртфинал за 
КЕШ през следващия сезон. 
Откривател на редица талан-
ти, тренирал най-успешното 
“златно” поколение на Бълга-
рия начело с Христо Стоичков, 

Емил Костадинов, Любослав 
Пенев, Трифон Иванов, Бо-
рислав Михайлов, Балъков, 
Лечков, Хубчев, Кременлиев, 
Златко Янков, Наско Сираков и 
всички, които изписаха златни 
страници във футболната ни 
история. В последните няколко 
години Пенев води за кратко 
националния отбор (2007), 
спасяваше ЦСКА, а бе избран и 
за почетен президент на клуба.

…Димитър Душков Пенев 
е роден на 12 юли 1945 г. в с. 
Мировяне. За футбола го от-
крива  легендарния Тодор Ко-

нов – Бакиш, известна фигура 
в нашия футбол, бивш вратар  
на Шипка (Сф). В Локомотив 
11-годишният Митко тренира 
под ръководството на Петър 
Димитров. Талантът на мом-
чето е безспорен, не закъсняват  
и повиквателните за нацио-
налните отбори. През 1963 г. с 
юношеските национали Пенев 
достига до полуфинал със Се-
верна Ирландия в европейско-
то първенство. По пътя до тук 
българите отстраняват сили 
като Унгария, Франция и Ита-
лия.     През 1964 г. Локо (Сф) 
триумфира с шампионската 
титла. Основна фигура в тима 
е  Димитър Пенев. Талантът 
привлича вниманието и на род-
ните грандове. Не закъснява  
офертата от “Левски”. Лично 
тогавашният министър на МВР 
кани на среща защитника. През 
1964г. Пената  влиза в отбора 
на ЦСКА.

Това е началото на славния 
път на Димитър Пенев в нашия 
футбол. 
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Ñâèäíà Ðîäèíà, ðîäåí Ñâèäíà Ðîäèíà, ðîäåí 
êðàé, áàùèíî îãíèùå!êðàé, áàùèíî îãíèùå!

Уважаеми съграждани,
Всеки от нас трябва да помни и да се гордее с ми-

налото си! От Освобождението, до днес, Стралджа 
винаги е била център на община. За този период тя 
е управлявана от  66 кмета. За някой от тях се знае 
много малко или почти нищо. За това, общинска ад-
министрация се обръща с молба към всички вас, ако 
имате в рода си човек, който е бил кмет на Страл-
джа и разполагате с документи и снимки за тях да ги 
предоставите в Общински исторически музей. Нека 
заедно да попълним историята на нашата община.
Публикува ме имената на тези кметове, за които 

търсим информация.

Курти Киров  /1878 – 1879/, /1881 – 1882/
Атанас Михалев /1879 – 1881/, /II.1890 – II.  

   1892/
Неделчо Минков  /1882 – I. 1887/, / XII.1887 –  

   I.1890/, /1904 – 1906/
Стоян Русев  /I. 1887 – XI. 1887/ 
Еньо Йорджев Киров /VI. 1894 – X.1894/, /IX.1898  

   – X.1899/
Киро Куртев Киров  /XI.1894 – IX.1898/
Куни Петров Газиев /X.1899 – XI.1899/
Иван Куртев  /XII.1906 – 1907/, /1912 – 1913/
Вълко Бойчев  / 1907 – 1908/ 
Димитър Бойчев /1910 – 1911/
Атанас Добрев /1911 – 1912/, /VIII. 1926 –  

   VIII. 1927/
Тончо Парушев /X. 1914 – IX. 1915/
Паруш Илиев  /IX. 1915 –X. 1915/
Йордан Танев Зотев /XI. 1915 – X.1919/
Стефан Пенев  /VIII. 1920 – V. 1922/
Йордан Бойчев /VI. 1922/, /V. 1934 – IX. 1934/
Паруш Митев  /XI. 1923 – XI. 1924/
Тодор Андонов            /XI. 1924 – IV. 1925/
Петър Загорчев            /V. 1925 – VII. 1926/
Едрьо Седларски  /IX. 1927 – IV. 1928/, /V. 
   1930 – X. 1931/
Андон Загорчев /V. 1928 – VI. 1928/
Куни Кремъков /VII. 1928 – IV. 1930/
Стоян Куртев  /XI. 1931 – VI. 1932/
Стоян Митев                /X. 1934 – XI. 1934/
Атанас Бакалов            /X.1937 – VII. 1938/
Христо Николов           /VII. 1938 – I. 1939/
Ганчо Абаджиев           /II. 1939 – VI. 1940/
Жечко Пенев                 /VII. 1940/
Асен Начев   /VIII. 1940 – VII. 1941/
Михаил Атанасов /VIII. 1941/
Кольо Рашев   /IX. 1941 – IX. 1944/
Атанас Кавалджиев /VI. 1949 – IX. 1950/
Иван Вълев  /XII. 1953 – X. 1956/

Толкова скъпи неща, които носим дълбоко в сърцата си 
като нещо много съкровено. Защото те са обичта и силата, 
която крепи духа ни, спомена за най – близките ни хора 
съхранява и пази традициите ни, кара ни да се чувстваме 
истински българи.

Такива са и моите чувства, които ме вълнуват сега, 
предавайки в музея много съкровени за мен неща, но съм 
сигурна, че те ще са едно истинско доказателство за обичта 
ми към всичко българско и родно,, принадлежност към 
род и родина, за да се множи и предава поколения след 
нас това, което сме създали и били като нация, ценност, с 
която би се гордял всеки от нас, защото нашите обичаи, 
традиции, целият ни духовен капитал е съществен приноси 
в световната културна съкровищница, за да я има България 
сега, през вековете и завинаги!

Аз като потомка на Куни Атанасов Вачев Кмет на Страл-
джа в периода ноември 1899 - ноември 1904г., с особена 
почит, уважение и гордост приемам всичко научено за него. 
Той е бил прекрасен човек, готов да помогне на своите 
съселяни във всичко, работил е неуморно за доброто и 
израстването на нашето село. Израснал кръгъл сирак той 
с голяма упоритост се издига до Кмет на Стралджа, по-
стигайки всичко сам в живота си.

Минка Стефанова Кунева
гр. Стралджа

Внучка на Куни Атанасов Вачев

ÄÀ ÏÎÌÎÃÍÅÌ!

/Продължение от миналия 
брой/

  Благодарение на Николай 
Игов , с който редакцията осъ-
ществява връзка през 2004г., 
в.»Стралджански вести» раз-
полага с богата, интересна и 
достоверна информация за 
колоритния първи депутат на 
Стралджа и кмет на селище-
то в три мандата – Неделчо 
Минков. Днес предоставяме 
извадки от писмата на автора.

Стефан  Стамболов и Не-
делчо Минков като че ли си 
приличали. Двамата са почти 
връстници. Външно са нисич-
ки, пълнички/ „шкембелии”/ , 
изпъчени. В характера им има 
твърдост, големановци са и 
обичат да властват. Освен дру-
го са контета, хора на живота, 
влече ги авджилъкът, както и  
„алъш-веришите”. Може би 

затова се случва нещо, което 
досега е останало неизвестно.  
Стамболов е идвал в Стралджа 
да види  Неделчо Минков! Това 
е голямо събитие в историята 
на селото. /Помним само посе-
щението на комунистическия 
вожд Вълко Червенков през 
1951г./ Стамболов най-вероят-
но идва през есента на 1888 г. 
На 27 и 28 септември той бие 
фазани  в Ямболско. Стигнал 
до Бургас по калпавото шосе 
/ тогава още няма ж.п.линия/, 
той се оплаква на жена си: „ 
Пътят между Ямбол и Бургас 
е много лошав, кокалите са 
разместят на човека от тръ-
скание”. От Бургас се връща 
с княз Фердинант Първи Сакс 
Кобург- Гота в Ямбол. По 
тези места на 3 октомври пак 
ловуват фазани. Вероятно 
тогава с тях е бил и Минков. 

Тъй или иначе по това време 
Стамболов решил да види своя 
човек в Стралджа. Пристигнал 
без никакво предизвестие с 
хубав файтон. Стопанинът го 
нямало вкъщи. Неда върше-
ла нещо вътре. Като видяла 
излъскания файтон, от който 
излизал някакъв големец, из-
хвръкнала навън, както си 
била препасана с престилка.  
Големецът й рекъл:” Къде ти е 
господарката, моме?” Явно я 
взел за слугиня в дома на при-
ятеля си.  Неда обаче бързо се 
усетила, извърнала се, махнала 
престилката и отвърнала :”Ето 
я господарката!” Стамболов се 
засмял и влязъл. Извиканият 
по спешност Минков дошъл. 
За какво си говорили не се 
знае. Можем да си предста-
вим как е нараснало името на 
Минков в околията и окръга 

след гостуването на  всесилния 
Стамболов. Не току така след 
време противниците му  го 
таксуват като един от „атовете” 
на Стамболов.

    Неделчо Минков продъл-
жава кметуването и депутат-
стването  си. На 14 септември  
1892г. Неделчо е в състава на 
голяма делегация  от Ямболска 
околия която посещава  Пър-
вото изложение в Пловдив /
Пловдивския панаир/. При 
изборите през септември с. г. 
стамболовистите запазват в 
Ямболско челните си позиции, 
въпреки появата на разногла-
сия сред тях. Неделчо Минков 
пак е депутат. Следват нови 
три години на благат живот.  От 
следващата година за него за-
почват силни бури и мъчнотии.

/продължението в след-
ващия брой/`

Íåäåë÷î Ìèíêîâ – åäèí îò „àòîâåòå” íà Ñòàìáîëîâ  

Бел. на ред.: Уважаеми родители, ако желаете Вашето дете да бъде включено в рубриката „Децата на Стралджа”, изпращайте снимки  
на адрес: nadia_j4@abv.bg  или s_vesti@abv.bg. Задължително посочвайте трите имена на детето, възраст, местоживеене и имена на родителите.

Стоян Росенов Иванов, 
12 г., Маленово

Доника Андонова Марче-
ва,11 г. Маленово Елена, 5 г. Мирко, 1 г., Стралджа Даниела ,7г., СтралджаДжесика, 7 г., Недялско


