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

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

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

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

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

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

Äîáðèÿò èçáîð!Äîáðèÿò èçáîð!

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

С нова  противопожар-
на  кола  разполага 
РС”ПБЗН” Стралджа. 

Ключовете на „Рено Мидлум” 
връчиха    Атанас Мерджанов,  на-
роден представител  от „Коалиция 
за България”, председател на ПК  
по обществен ред и сигурност, 
заедно със зам.-министърът на 
МВР  Васил Маринов и гл. коми-
сар Николай Николов, директор 
на НС „ПБЗН” в присъствието   
на  Николай Пенев, областен уп-
равител,  Генчо Иванов, директор 
на  ОД”МВР” и други гости. Кме-
тът на община Стралджа Митко 
Андонов,  по чието настояване 
автомобилът става притежание на 
РС –Стралджа, изрази благодар-
ността си за новата придобивка 
отбелязвайки, че Стралджа се 
намира в едно стратегическо 
място през което преминават  
АМ ”Тракия”, главни първосте-
пенни пътища, ж.п.линия, което 
налага необходимостта от добро 

нова противопожар

Íîâà ïðèäîáèâêà Íîâà ïðèäîáèâêà 
çà îãíåáîðöèòåçà îãíåáîðöèòå

и сериозно оборудване на РС 
„ПБЗН”. „Стралджа не е забра-
вена община!”, подчерта в своето 
обръщение Атанас Мерджанов, 
за да поясни, че правителството  
отчита всички особености за без-
опасност и нормално развитие на 
общината.  За това е и оборудва-
нето с модерния нов автомобил. 
Той пожела огнеборците да го из-
ползват колкото може по-малко. 

продължава на стр. 2
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Íîù íà ìóçåèòå â Ñòðàëäæà
С  интересна изложба на месали, пешкири, възглавници, кър-

пи  и други изделия  от 
естествена  коприна и 
памук, дело на сръчните 
ръце на стралджанката, 
Историческия музей в 
общинския център от-
беляза традиционната 
Нощ на музеите. Тази 
година инициативата 
съвпадна с откриване-
то  на народния събор 
„Мараш пее”. Това   пре-
дизвика и по-големия 

интерес към експонатите, 
които за първи път се 
показват в специална из-
ложба. Първите, които 
посрещна в музея дирек-
торът Снежана Вълкова, 
бяха кметът на общината 
Митко Андонов заедно 
със съпругата си Мима 
Андонова, Атанаска Ка-
бакова, председател на 
ОбС, Мария Толева, зам.

кмет, Атанаска Христова, секретар. Представителите на журито на 
„Мараш пее” Тодор Тодоров и Мара Загорчева  проявиха особен 
интерес както към цялата изложба така и към специалния кът  на 
Вълкана Стоянова. Любопитно прозвуча поднесената от г-жа Въл-
кова  информация   за сръчността и майсторството на българката, 
за използваните материали , подреждането на цветове и форми при 
извезване на всеки детайл от показаните изделия.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Туроператори ще включат 
община Стралджа в турис-
тически пътешествия на 

наши и чужди гости. В изпълнение 
на проект „Тонзос- магията на Тун-
джа” –маркетинг на туристическа 
дестинация „Тунджа-Ямбол-Страл-
джа-Болярово”, групата гостува в 
община Стралджа  с очакването да се 
запознае с интересни забележителни 
исторически и културни местности . 
Посрещнати от Атанаска Христова, 
секретар на общината, гостите с вни-
мание изслушаха представянето на 
най-любопитното от   района, което 
би предизвикало  туристическа ак-
тивност. Минути по-късно се убеди-
ха, че стралджанския край наистина 
предлага    прекрасни възможности 
за туристически дестинации, които 
ще впечатлят туристите. 

Òóðîïåðàòîðñêè èíòåðåñ 
êúì Ñòðàëäæà Посещението  на хижа „Инджови 

извори” във Войнишкия Бакаджик 
предизвика нескрито възхищение. 
Посрещнати по традиция с домашно 
приготвени погачи „Слънце”, под-
несени от  самодейки на читалище 
„Възраждане” Войника , туропера-
торите   се  дивиха   на прекрасната  
планинска гледка, гнездата за наблю-
дение на птиците по ВИА ПОНТИ-
КА, слушаха с интерес легендите 
,разказани от  Жеко Жеков, кмет на 
с.Войника, за   параклиса „Св.Богоро-
дица”  и лечебната вода на Аязмото, 
задаваха въпроси за историята на ле-
гендарната местност, за да признаят, 
че не им се тръгва от това вълшебно 
място. Читалищната фолклорна група 
задържа вниманието както  с изпъл-
нение на красиви местни  песни, така 
и с богатия  народен костюм, доказа-
телство за творчеството и сръчността 
на българката.

Срещата продължи с посещение 
на Историческия музей в Стралджа, 
където лекцията на директора Сне-

жана Вълкова   за дервенджиите, 
кукерите, буенечките на Стралджа, 
за богатството на занаятите, за на-
родните традиции, бит и култура 
още повече разгоря желанието за 
опознаване на този край. 

Така на практика срещата на ту-
роператорите в Стралджа доказа, че 
проектът ще постигне изпълнение на 
основните цели за създаване на мак-
симално добри условия за насърчава-
не развитието на туристическите ус-
луги и превръщане на туризма в една 
добра перспектива  и възможност за 
устойчиво развитие и просперитет 
на общините и местното население. 
Атрактивните местностите „Мараш” 
и „Инджови извори” , заедно с храмо-
вете в Зимница и Стралджа , вече са 
включени в туристическите пакети. 
Само след дни е провеждането и на 
комуникационно-информационна 
кампания „Дни на отворените врати” 
за популяризиране на туристическите 
продукти по проекта, който ще при-
ключи през м. август 2014г.

от стр.1
Според зам. министър Васил Маринов до края на годината  в цялата страна 

ще бъдат осигурени  още такива пожарни автомобили, като една част ще бъдат 
насочени към малките общини.  .„Приоритет на ръководството на МВР е да 
стартират 5 нови програми. По ОП ”Регионално развитие” 150 машини ще 
бъдат разпределени за Регионални пожарни служби”, потвърди и гл. комисар 
Николов,  който изрази надеждата, че заедно с  европейската програма „Защита 
на горски територии”  до края на годината специализираните нови автомобили  
в цялата страна ще достигнат 400.  Гл. комисар Николай Николов с удоволствие 
обясни капацитета и възможностите на новата пожарната кола. Кметът Митко 
Андонов  пожела да провери доколко комфортна е кабината, а минути по-късно 
екипът демонстрира старт на автомобила при повикване. 

Най-новият специализиран автомобил в област Ямбол, който е на стойност 
420 000 лв., е многофункционален и модерен. Разполага  с всичко необходимо за 
пожарогасене, екипировки за оперативно проникване , локализиране и спасяване 
на хора, рязане на метал за освобождаване на пострадали при произшествия, 
пълен комплект инструменти за аварийно-спасителни работи и др. приспосо-
бления. Пожарната кола събира 4 тона вода и 500  л пенол,  разполага  с агрегат 
за ток, лафетен струйник. Шланговете са с дължина 20 м , а мачтата – 4 м. 
Съставът на РС е от 16 огнеборци,  и както поясни Стоян Тенев, началник на 
РС”ПБЗН” – Стралджа, всеки от които ще премине през допълнително обучение, 
за да може да обслужва новия автомобил. „Рено Мидлум” вече е първа кола в 
РС”ПБЗН” Стралджа, която ще излиза за потушаване на пожари. Другите два 
автомобила също са в действие и на разположение за ползване.

Александър Симов:
 „За мен е гордост да съм социалист! 

Нямам причини да се срамувам, че съм 
БСП-ар! Искам да го изкрещя на целия 
свят! Мога да гарантирам, че единстве-
но когато БСП е била управляваща 
партия, някой е мислил за хората. БСП 
е партия -  политическа ценност. Това 
е единствената партия, която осигурява 
бъдеще на България! Гласът за БСП е 
потвърждение на ценностите и на едно 
правителство, което  направи реални 
промени в живота на българите.”

Çíàåì êàêâî áúäåùå 
çàñëóæàâàò Áúëãàðèÿ è Åâðîïà!

Николай Джагаров:
„Аз съм оптимист! Аз съм щастлив 

човек! Смятам, че ще изпълня мисията 
си Европа да стане по-човечна и по-

Гости на  партийния актив на БСП Стралджа:
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ, /журналист, активен блогър / и проф. НИКОЛАЙ ДЖАГАРОВ,/ инженер- енергетик/,  

кандидати за евродепутати от листата на Коалиция за България
солидарна. Потвърждавам думите на 
Мартин Шулц: „ Ако имате чувстви-
телност към човешката болка, значи 
сте социалисти!” Добавям: Значи зна-
ете какво бъдеще заслужава България 
и Европа!” Íîâà ïðèäîáèâêà çà îãíåáîðöèòå

Êóïóâàíåòî è ïðîäàâàíåòî 
íà ãëàñîâå å ïðåñòúïëåíèå!
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Âíèìàíèå! Ïàçåòå ï÷åëèòå!
В изпълнение Наредба 

№15 за опазване на пчели-
те и пчелните семейства 
от отравяне и начините за 
провеждане на растително-
защитни, дезинфекционни 
и дезинсекционни дей-
ности ЕТ"Тодор Стайков" 
уведомява, че от 12 до 25 май от 8,00ч. до 17,00 ч. 
ще проведе третиране на площи - тютюн с препарат 
срещу вредител трипс в местност "Зимничански 
път" - Стралджа- 3 км. отстояние от населеното 
място . Карантинния срок е 14 дни. Да се вземат 
мерки за опазване на пчелите

ПТК "Съгласие" Стралджа уведомява, че на 
21,22,23 май 2014 г. от 6,30ч. до 11,00 ч. ще проведе 
третиране на площи с пшеница с препарат-инсек-
тицид-нексид-015кс. Карантинен срок 28 дни, при 
доза 30мл/дка. Третирането се извършва срещу 
вредител обикновена житна пиявица. Подлежа-
щите на третиране терени са в местностите и на 
площ, както следва: Големи локви- 600 дка, на 3 
км от населеното място, Блатото - 690 дка, на 10 
км от населеното място, Исите -200 дка на 5 км от 
населеното място.

Да се вземат мерки за опазване на хора и жи-
вотни!

Âå÷å ñå ïëàùà ñ SMS â 
ÿìáîëñêàòà "Ñèíÿ çîíà"
От 12.05.2014г. на територията на „Синя зона” гр. 

Ямбол е въведено паркиране чрез SMS самотаксу-
ване. Клиентите на българските мобилни оператори 
могат да паркират на улици, площади и паркинги с 
въведен режим за почасово платено паркиране, като 
изпратят кратко текстово съобщение (SMS) на номер 
1346 със съдържание- държавния контролен номер 
на автомобила.

Сигналът за паркиране чрез SMS се подава веднага 
след паркиране на автомобила върху паркомястото в 
„Синя зона”, без да се напуска автомобила.

Изписва се както се вижда:
ПРИМЕР: СА1234АВ – правилно, SA1234AV – 

неправилно.
Системата изпраща обратен отговор: „заплатихте 

паркирането на СА1234АВ (например) до 13:45 в „Синя 
зона”, за неправилно изпратен номер на автомобила не 
носим отговорност”. Направете проверка дали дър-
жавния контролен номер на автомобила отговаря на 
изписания номер в SMS с обратен отговор от системата.

Ако не може да бъде извършено успешно заплащане 
чрез SMS, клиентът предприема действия за паркиране 
с талон.

Цената на услугата „паркиране чрез SMS” за 1 час 
е 1 лев с ДДС като стойността на SMS-а се определя 
отделно според тарифния план на клиента.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ПРОДАВАМ
Апартамент 37 кв. м хол, кухня-бокс, тераса, баня и та-

олетна, южен, на 4/5 етаж, тухлен. 
Цена:12 000 лв 

ТЕЛЕФОН: 0885201157 , 0988831281 

Íåîòñòúïíî è íåïðèìèðèìî 
ñðåùó ïðåñòúïíîñòòà

Ñúâìåñòíî çàñåäàíèå íà Êîìèñèÿòà çà çàêîííîñò, îáùåñòâåí 
ðåä è ñèãóðíîñò êúì Îáùåñòâåí ñúâåò çà ñúòðóäíè÷åñòâî ïî åò-

íè÷åñêè è èíòåãðàöèîííè âúïðîñè è ÐÓ ”Ïîëèöèÿ” Ñòðàëäæà

Увеличение на съставените актове 
за нарушения е регистрирано през 
изтеклия зимен период в община 
Стралджа, информира кметът на 
общината Митко Андонов, който е и 
председател на Обществения съвет за 
ред и сигурност.Само по Наредба № 
1 актовете за нарушения на общест-
вения ред са 89, по Наредба 17 за 

регистрацията и движението на ППС с 
животинска тяга  актовете са 73, което 
е с над 70 % повече от предходната 
година, за нарушения на  ЗОССИ  са 
съставени 57 акта. Издадени са близо 
500 наказателни постановления за над 
20 000 лв. 

Приканвайки за обсъждане обста-
новката в града и селата г-н Андонов 

припомни, че големия процент безра-
ботица продължава да  влияе сериозно  
на престъпността. Чести  са кражбите  
на селскостопанска продукция, което 
предизвиква негодувание сред земе-
делските производители. Ако есента се 
краде готова продукция, през зимата се 
посяга на лозята, които вече са почти 
изкоренени и изоставени, а пролет-
но време с каруци ромите  влизат в 
нивите,  косят на зелено и в същото 
време   отъпкват цели райони. Всичко 
това стана причина за актуализация 
на Наредба 17 за регистрацията и 
движението на ППС с животинска тяга, 

с решение на ОбС беше направено 
увеличение  на глобите в тази насока, 
въведено е периодично посещение на 
специализираното  жандармерийско 
формирование Бургас.

”Всичко е подчинено на това да 
се намерят най-добрите пътища, най-
правилните решения за намаляване 
на посегателствата върху лична , 

обществена собственост и земеделска 
продукция, да живеем в по-спокойна 
среда”, подчерта г-н Андонов.  Той 
обърна внимание и на превантивната 
работа особено с децата и младите 
хора, ролята на МКБППМН. Призова 
за пореден път за гражданска непри-
миримост към нарушителите на реда 
и активно съдействие на органите на 
полицията.

Равносметка на ситуацията в общи-
ната по отношение на обществения ред 
и сигурност направи Йордан Йорданов, 
началник на РУ”Полиция”, според който 
посегателствата върху лично имущество  

от около месец бележат намаление, 
но това не е успокояващо.Тревожен 
е фактът, че възрастовата граница на 
извършителите на престъпления непре-
къснато пада. В Стралджа има примери 
на 12-13г. момчета с множество кражби. 
Г-н Йорданов беше категоричен в едно: 
„В общината няма етнически конфли-
кти! Няма етническо напрежение!” 

Скандалите, които периодично избух-
ват , са на битова основа. Напоследък 
зачестяват оплакванията от пускане на 
висока музика, на което полицията също 
реагира адекватно.”Редът и законите са 
за всички! Ще бъдем непримирими, ще 
бъдем безкомпромисни към тези които 
нарушават реда и спокойствието!” каза 
той  и допълни, че община и „Поли-
ция” подготвят нови работни карти по 
Обществения договор. Жандармерията 
ще продължава да присъства в района.

Присъстващите лидери на ромски 
организации до един подкрепиха мерки-
те предприети от общината и полицията 

за ограничаване на ромските фамилии, 
които извършват кражби на територията 
на общината и обещаха активно съдей-
ствие за това.

Комисията взе решение заседанията 
по темата да се провеждат на всеки 6 
месеца и веднъж годишно да се дава 
пълен отчет за свършеното и постиг-
натите резултати. 

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В СТРАЛДЖА

Çà êðàñîòàòà, êîÿòî 
ïðîìîöèðàìå

Стралджанският край е богат на история, култура, традиции. 
Редица забележителни местности, обекти, легенди  представляват 
интерес и всяка информационна кампания в това направление е 
полезна. До този извод стигнаха участниците в „Дни на отворените 
врати” проведени в Стралджа в изпълнение на проект „Тонзос- ма-
гията на Тунджа”-маркетинг на туристическа дестинация „Тунджа 
-Ямбол- Стралджа- Болярово”, финансиран по ОП ”Регионално 
развитие” 2007-2013г. 

Представяйки проектът, по който си партнират четирите об-
щини в Ямболска област, Атанаска Христова, секретар на общи-
ната, напомни колко важно е за всеки от районите да промоцира 
забележителните  местности и обекти, чрез които да се привлече 
туристически интерес. По време на откритите дни пред младите 
хора на Стралджа и представители на кметства, читалища, НПО 
с мултимедийна презентация бяха представени  най-популярните 
обекти по общини, възможните индивидуални маршрути, заедно 
с един прекрасен рекламен филм. Жив интерес предизвика пред-
ставянето на 3D продукта, разработен по проекта.

Дните на отворените врати в Стралджа накараха участниците за 
пореден път да се уверят , че стралджанския край има възможности 
за разнообразен туризъм и хората са тези, които ще разработят едно 
все още недостатъчно използвано пространство за реклама.

Трима ямболлии са декларирали 
доход над 1 млн. лева за миналата 
година в подадените декларации като 
физически лица. Единият от тях е 
посочил доходи от близо 2,7 мили-
она лева като едноличен търговец. 
Другите двама заможни жители на 
областта са реализирали печалбите 
си комплексно- от трудови правоот-
ношения, като еднолични търговци и 
от друга стопанска дейност.Тримата 
общо са заработили над 5 милиона 
лева през 2013 година. 

Общо 147 души в страната са 
обявили над 1 млн. лева доход за 
2013 г. Общо те се заработили 305 
млн. лв. През 2012 г. милионерите 
бяха с 20 повече -167, а в сравне-
ние с 2011 г. клубът на богатите е 

намалял с 48 души, когато те бяха 
205.Тазгодишната класация на бога-
ташите води 61-годишен бургазлия, 
обявил 13,6 млн. лв. от продажба на 
земя. Следва го столичанин, обявил 
7,8 млн. лв., от които 145 000 лв. от 
заплата, а останалите - от продажба 
на имущество и от стопанска дейност. 
Най-успешният едноличен търговец 
е варненец, който от стопанска дей-
ност е с печалба 5,8 млн. лв. 1/3 от 
заможните са мениджъри, останалите 
2/3 - предприемачи. 

Данъчната кампания е преминала 
при добра организация, нараства 
броят на лицата, които са предпочели 
да подадат данъчната си декларация 
чрез алтернативните начини – по 
електронен път или по пощата. От 

НАП Ямбол поясняват, че ако данъч-
ното задължение не е било платено до 
30 април, за всеки ден просрочие се 
начислява лихва. Размерът на лихвата 
се определя като към основния лихвен 
процент на БНБ за просрочения пери-
од се добавят още 10 процента. Какъв 
е точният размер на задължението, 
всеки може да провери дистанционно, 
чрез сайта на Националната агенция 
за приходите, ако притежава ПИК код. 
Вече над 3 000ямболлии използват 
тази безплатна електронна услуга 
на НАП. Тези, които не притежават 
такъв код, трябва на място в салона за 
обслужване на НАП на улица „Каби-
ле”№ 1 да направят справка за точния 
размер на начислената лихва, ако не 
са платили в срок дължимия данък.

Òðèìà ëåãàëíè ìèëèîíåðè â ÿìáîëñêî 
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С червени рози, много ус-
мивки и „На многое лета”  в 
СОУ ”П. Яворов” Стралджа 
изпратиха своите абитуриен-
ти. Момичетата и момчетата 
от випуск 2014 , грейнали в 
своите тоалети, развълнувани 
и щастливи  за последен път се 
строиха в двора на любимото 
училище.  „СОУ ”П. Яворов” 
ви даде най-важното – знани-
ята, които са ви необходими, 
за да сбъднете мечтите си!”, 
обърна се към зрелостниците 
Валентина Маринова, директор 
на училището. Тя добави щедри 
пожелания към 26-те завърш-

ващи средното образование: да 
са здрави, да вярват в себе си, 
да се борят за реализиране на 
най-смелите  си мечти , и да 
помнят, че учителите винаги ще 
бъдат мислено с тях, ще имат 
готовност да им помогнат във 
всеки труден час.

 „Сигурен съм, че много от 
вас ще кандидатстват във ВУЗ 
и ще продължат да учат.Към 
тях имам пожелание: да завър-
шите успешно и да се върнете 
при нас.Защото родния град се 
нуждае от млада смяна!” , каза 
в приветствието си кмета на 
общината Митко Андонов. На 

Ïðåä ÷åòèðèòå 
ïîñîêè íà ìå÷òèòå

тези, които ще започнат работа, 
той пожела да бъдат упорити, 
отговорни, дисциплинирани, за 
да получат добра атестация на 
предпочитани от работодатели-
те. „Бих искал всеки от вас да 
сбъдне мечтите си! Пожелавам 
ви да се чувствате полезни и 
щастливи в живота!”, добави 
той и на сбогуване подари 
на всеки от випуска албум с 
посланието „  Човек е голям 
колкото са големи мечтите му! 
С младежки устрем – напред!”   
От името на абитуриентите 
мило обръщение към учители и 
гости, към съучениците поднесе 
неотразимата Ина Панайотова. 
Поднасяйки благодарност за по-
лучените знания, за щастливите 
мигове в родното училище, тя 
развълнувано добави:”Тук ние 
научихме: обичта се пали с обич, 
както огъня с огън! Научихме, че 
щастието е в това, че ни има!”

И полетяха 26 шарени балони 
към високото синьо небе, като 
късчета радост и очакване за 
щастие, като незабравими миго-
ве, като надежда, че следвайки 
вятъра младите хора ще намерят 
своя път, ще го изпълнят със 
съдържание, ще се чувстват 
полезни и щастливи.

От ляво на дясно: Кръстьо Ташков, Мария Кунева, Атанаска 
Кабакова, Георги Каравичев, Тянка Ташкова, Бинка Събева, Минка 
Бойчева . Снимката е от преди 25 г., екип учители начален курс 
на тогавашното ЕСПУ в Стралджа

Има нещо много свидно и скъпо, което всеки от нас е съхранил 
дълбоко в сърцето си  и го носи до края на дните си като дар, 
като истина, като светлина. Родното училище! Споменът за него 
ни дава криле и сили, връща ни към младостта, осмисля целия ни 
житейски път, кара ни да се чувстваме горди, че сме част от един 
народ, непоколебимо избрал своя път към Европа.  

Родното училище и родната азбука! Пламтящо огнище на бъл-
гарщината!  Лъчи, които стотици години разпръскват светлина! 
Кой честен българин не се прекланя пред подвига на братята 
Кирил и Методий, кой не се гордее със светите наши писмена?  

Те идват от вековни дълбини. Сътворени от свети люде, вдъ-
хновени от благородна и хуманна подбуда. В историческата зора 
на един народ го спасяват от изчезване и запаметяват дарованията 
му на творец, развиват и обогатяват духовността , извеждат го 
към  върховете на знанието.

Родните писмена! Едно неизмеримо духовно богатство на 
роден език и с български букви – свободно достояние и вечно 

притежание на цял народ! Именно тях неукрепналата детска ръка 
реди още от първия учебен ден, те поднасят стиховете на Ботев 
и Вазов, разказите на Елин Пелин и Йовков, лириката на Яворов 
и Дебелянов – недостижими съвършенства на словото, винаги 
отворен учебник  с най-хубавите уроци по родолюбие и мъжество, 
честност и гражданска доблест, преклонение пред земята и труда, 
синовна почит и преданост към човек и природа. 

И още едно признание, с което заслужено се гордеем. Кири-
лицата стана азбука на Европейския съюз, а това е признание за 
приноса на България в световната култура. 

За нас си извор чудотворен
От музика и красота,
Откриваш ни ти път просторен,
За почит място във света!
Поклон пред теб, училище любимо! 

Тянка ТАШКОВА

Ïðåä 24 ìàé – Äåí íà ñëàâÿíñêàòà ïèñìåíîñò è áúëãàðñêàòà ïðîñâåòà è êóëòóðà

Ïîêëîí ïðåä òåá, ó÷èëèùå ëþáèìî!

Áðàâî, ïúðâåíöè!
Отборът на СОУ"П. Яворов" Стралджа се класира на първо 

място в Областното състезание на ученическите екипи по първа 
долекарска помощ, организирано от ОС на БЧК Ямбол. Страл-
джанските ученици показаха най-добри теоретични знания и 
практически умения. Умело демонстрираха изкуствено дишане и 
пряк сърдечен масаж. Момичетата от отбора Йорданка Станчева, 
Габриела Кавалджиева, Виктория Великова и Милена Димитрова 
доказаха, че са много добре подготвени от медицинските специа-
листи в училище Валя Ангелова и Мария Мартинова. Наградите 
връчи Димитър Андонов, национален обучител по първа помощ, 
самият той възпитаник на СОУ "П. Яворов" Стралджа.

 На 9 май  се проведе Денят 
на ученическото самоуправле-
ние  в нашето училище. Такава 
традиция има повече от 5  го-
дини. Тази година се включиха  
10 ентусиазирани ученици, 
кандидати за учители, готови 
да застанат зад катедрата. Поз-
дравяваме всички за смелостта 
да опитат и пожелаваме успех 
на онези, които ще го направят 
тепърва.

Едни от най-привлекателни-

те пози-
ции бяха 
н а  Ди -
ректор -  
Лъчезар  
То н ч е в 
-  7  кл. 
, Главен  
дежурен  
у ч и т е л 
-  Васил    
И в а н о в 

от 7 клас, Дежурни  учители 
– Атанас Альошев  7 кл.   и  
Стоян  ...... 8  кл. Учител  по   
български  език  и  литература  
беше  Анка - 7  кл.,учител  по  
Матеватика – Васил ....... 7 кл.,  
учител  по  Английски  език – 
Дора  Неделчева  от  6  клас.   

„Новият” директор  на  учи-
лището  - Лъчезар Тончев  на-
влезе  в  спецификата  на  
управлението  на  учебното  

заведение  и  се  
справи  блестя-
що  с   нелеката  
задача  на  ад-
министратора, 
който  ръководи   
институцията

Учителите...
Те преподава-
ха, и изпитваха, 
наблюдаваха  и 
оценяваха.

Самите  те  и 
получиха отлична оценка .

В  края  на Деня  на  учениче-
ското самоуправление отчетохме 
резултатите. Това  е  една  много  
добра  инициатива. Полезно  е  
за  учениците  да  застанат  „от  
другата  страна” на  образова-
телния  процес,  да  натрупат 
знания  за  управлението  като 
дейност,  да  придобият  умения  
за  ръководене  и  да  свикнат да  

вземат  самостоятелни  решения.
Благодарим на нашите   мла-

ди  управленци,  както  и  на  
фоторепортерите.

Всички  ученици,  участвали  
в  Деня  на  ученическото  само-
управление  получиха  грамоти,  
изработени   със  средства  по  
проект „Всеки ученик  може  да  
бъде  отличник” в  партньорство  
с  център АМАЛИПЕ – Велико  
Търново.

Äåí íà ó÷åíè÷åñêîòî ñàìîóïðàâëåíèå  â ÎÓ ”Ñâ. Ñâ. Êèðèë   è  Ìåòîäèé”- Çèìíèöà
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Ïîçäðàâèòåëíèòå àäðåñè
УВАЖАЕМИ Г-Н АНДОНОВ, 

Удоволствие е за мен да Ви поздравя 
по повод провеждането на „Мараш пее”.
Този традиционен народен събор в общи-
на Стралджа, със стара и твърде богата 
история,  се е утвърдил като форум на 
българското народно творчество, на не-
говото богатство и колорит. Убеден съм, 
че и занапред ще продължите успешно да 
мотивирате и подпомагате подрастващите, 

ще стимулирате интереса и любовта към многообразието и неповтори-
мостта на нашия самобитен фолклор.

Приемете искрените ми поздравления за това, че предоставяте възмож-
ност за изява на гостоприемната сцена в Мараш на талантливи хора, на 
нашите деца – самодейци и професионалисти, които почитат българските 
обичаи, песни, танци и игри.

Допирът до красотата на българския фолклор е най-здравата основа 
за запазване връзката с вечните човешки ценности и добродетели, а това 
е сигурен знак за по-достойно бъдеще.

Пожелавам Ви много здраве и успехи за съхраняване и популяризиране 
на фолклорното ни наследство!

Весели празници и на добър час!

ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
РБЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ Г-Н АНДОНОВ,
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА 
ОБЩИНА СТРАЛДЖА,

За мен е огромно удоволствие да Ви поздравя 
по повод традиционния събор на народното 
творчество „Мараш пее”.През годините на сце-
ната на събора са показвани стотици образци на 
народното творчество и самодейност, които се 
предават през поколения родолюбиви жители 
на общината в стремеж към съхраняване на 
българския национален дух и самобитност.

Днешният празник е доказателство, че тра-
дицията е жива и ще пребъде, защото има хора, неразривно свързани с 
българските традиции и обичаи. Нека патриотичният дух на българите 
от община Стралджа продължи да бъде основна движеща сила за бъдещи 
вдъхновени постижения, които поколенията след нас ще препрочитат в 
златните страници на историята на нашия край.

Приветствам организаторите от Община Стралджа и Народно читали-
ще „Просвета-1892” Стралджа за неизчерпаемата енергия и неуморния 
труд, чийто красив и величествен израз е този събор!

Поздравявам Ви от сърце и пожелавам на участниците и гостите на 
събора вълнуващи мигове и добро настроение.

КРИСТИЯН ВИГЕНИН, МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ 
РАБОТИ НА РБЪЛГАРИЯ

„Всички тези изпълнители днес, с пъстри 
носии и усмихнати лица, показват колко е силна 
любовта към фолклора и колко е неразривна 
връзката между поколенията!

  Поздравления за общинското ръководство, 
че оценя значението на такива инициативи като 
духовно обединяващ фактор и безрезервно ги 
подкрепя!”

ПРОФ. ИВАН ВЪРЛЯКОВ, ИЗП.ДИРЕКТОР НА РАО”ТРАКИЯ”

„Поздравяваме Ви за благородната цел, 
която сте си поставили с този събор, а именно, 
показването и популяризирането на красотата 
на  фолклора на родния край! „Мараш пее” е 
значимо събитие в културния живот на община 
Стралджа и разкрива пред многобройните гости 
и почитатели на българското народно творчест-
во богатството на песните, танците и ритуалите 

на нашите предшественици.”

ХРИСТО ХРИСТОВ, КМЕТ НА 
ОБЩИНА БОЛЯРОВО

   „Жителите на община Стралджа са по-
словично трудолюбиви, пазят и продължават 
традициите на дедите си и , убеден съм, умеят 
да празнуват и да се радват на плодовете на 
своя труд. Уверен съм, че Вашите управленски 
решения и ежедневна и упорита работа и усилия 
, ще доведат до бъдещи успехи за постигане на 
още по-голям просперитет на общината!”

АНГЕЛ ПАПАЗОВ, 
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Áåç êðèòèêà íå ìîæå!
Ñïîìåí çà èçáîðè â Ñòðàëäæà

 Г.Александров с младата смяна Койчо Тончев, Цветелина 
Тончева, Янко Добрев

Като човек завършил средно 
образование и член на СНМ/
Съюз на народната младеж/ през 
пролетта на 1953г. бях включен 
в подготовката и провеждането 
на изборите за местна власт. 
Прикрепиха ме към бай Иван 
Султанов. Дадоха ни един напе-
чатан на циклостил агитационен 
материал  и ни възложиха да 
проведем  събрание с жителите 
на V квартал. В материала се 
казваше, че „ международната 
обстановка изисква да бъдем 
единни, да гласуваме за канди-
датите на ОФ”/Отечествения 
фронт/, защото „в единството 
е нашата сила!” и англо-аме-
риканските империалисти като 
разберат, че сме единни, няма 
да се решат да ни нападнат. И 
война няма да има!

Въпросът за запазване на 
мира беше много актуален то-
гава. Шест години след Втората 
световна война опасността от  
възникване на нов световен ред 
не беше отминала. А споменът 
от тежките военни години беше 
още пресен. Страхът, че прежи-
вяното може да се повтори, беше 
много голям.

Първото ни събрание се 
проведе в кооперативния обор, 
за какъвто беше приспособен 
обора на Куни Вачоолу. В ста-
ята  на оборджиите  се събраха 
около 15-20 човека. Всички 
стояхме прави, столове нямаше. 
Бай Иван обяви целта на орга-
низираната сбирка и ми даде 
думата да прочета агитационния 
материал. Изслушаха ме  с голя-
мо внимание след което дойде 
ред за въпроси. Интересуваше 
ги хората защо няма лампени 
шишета, кога на пазара ще 
пуснат гумени цървули, тръби 
за печки и други предмети от 
първа необходимост. 

Иван Султанов обясни, че 
„войната е разрушила  наша-
та икономика и сегашното й 
състояние не позволява да се 
удовлетворяват всички нужди. 
Но се вземат мерки и  в скоро 
време нещата ще се оправят!” 
Отговорите му не предизвикаха 
коментар. Всичко можеше да 
свърши до тука, ако не беше 
призива :”Критикувайте смело 
и безпощадно недостатъците в 
нашия живот!” Бай Иван реши 
да осмисли  събранието с изис-
кванията на този призив:

- Хайде, другари, критику-
вайте! – подканяше той.- Нали 
знаете, др. В. Червенков, Антон 
Игов казват, че , „за да вървим 
напред, трябва да критикуваме!”

- А защо искат да ги критику-
ваме?- попита Крум Йорданов с 
недоволна нотка в гласа.

- Как „Защо?”! Да се видят 
слабостите, да се вземат мерки 
за отстраняването им!. Отгово-
ри  Иван Султанов.

- Ами! – не се съгласяваше 
бай Крум.

- Ти пък, Круме! Ами! Защо  
искат да критикуваме? Помисли 
малко!  -упорстваше водещият.

- Ядат се, да ги…!- каза Крум 
и се обърна на нара върху който 
през цялото време лежеше на 
лакът.

Всички се засмяха, а обърка-
ния Иван Султанов продължи да 
защитава тезата си:

 - Не си прав, Круме, не си 
прав! Без критика не може!...

Аз също мислех, че бай Крум 
не е прав. От где да знам, че по 
върховете стоят хора сред които 
ежбата е по-голяма  отколкото 
при обикновените граждани. 
Трябваше да мине доста време, 
да преживея доста неща, за да 
разбера,  че и високопоставени-
те личности не са съвършени. 
Тогава бях на 18 г.

Освен в агитационно-разяс-
нителна работа бях включен и 
в комисия  по провеждане на 
избора. Изборната ни секция 
тогава беше в сградата на про-
гимназията. Сега тази сграда 
е частна собственост, макси-
мално разрушена –намира се 
до Топливо –Георги Кабаков. 
В онова време, обаче, беше 
една от най-хубавите сгради  в 
Стралджа. За нея и за още ня-
колко се твърдеше, че са дело на 
предприемчивия кмет  Димитър 
Клочков.

Съгласно указанията избор-
ните секции трябваше да се 
открият  в 6ч.сутринта. Прис-
тигнах по-рано. Членовете на 
комисията ги нямаше още , 
но пред входа чакаха няколко 
човека. Познавах само Станчо 
Кавалджиев, един тих и скромен 
човек, който беше стъклар и 
като такъв вършеше  много по-
лезни услуги. В нашата махала 
имаше много деца. Игрите им 
често водеха до счупване на 
стъкла. Бай Станчо се отзова-
ваше бързо и запушеният с въз-
главница счупен прозорец отно-
во придобиваше цивилизован 
вид. Стъкларят се възприемаше 
като голям благодетел и хората 
му бяха признателни за това. 

Забравил съм кои бяха чле-
новете на комисията , кой беше 
председателя, но бай Станчо  
все още живее в съзнанието ми 
: слабичък, леко поприведен, 
бавно с отмерени крачки дви-
жещ се човек, който застана 
пред урната и преди да пусне 
бюлетината казва:”Другари, 
пускам бомба срещу англо-
американските империалисти!”

Милият бай Станчо! Той вяр-
ваше в силата на своята бюле-
тина. Убеден беше, че гласът му 
има значение за съдбините на 
страната. И изпълняваше дълга 
си  с приповдигнато ,празнично 
настроение.  Колко различно 
беше неговото отношение  към 
даденото му законно право да 
гласува от отношението на хи-
ляди български граждани днес, 

които считат, че извършват героизъм като не 
гласуват. Напразно им се обяснява, че слабата 
активност на изборите  много често обслужва 
противни и чужди интереси. Може би една от 
причините за това е, че демократично избраните 
граждани не се считат вече за „слуги на наро-
да”, а за „лидери” с неограничени права, чиито 
действия заслужават думите на един нов бай 
Крум.  Особено сега когато идват избори и на 
хоризонта се задава нещо много съблазнително , 
наречено власт и пари. Претендентите да ги по-
лучат са много, обещанията и самоизтъкването 
са големи, охулването на съперниците – ужасно!

Длъжни сме да направим най-сполучливия 
избор, за да бъдат властта и партиите в полза 
на хората. Трябва да успеем!

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ, Стралджа

 Öâåòåëèíà Òîí÷åâà:  Àïàòèÿ 
å äà ñìÿòàø, ÷å íÿìà íóæäà 
äà ãëàñóâàø!   

Аз съм човек, които се 
интересува от политика и от 
събитията в България и света. 
Четейки различни мнения за 
предстоящите избори за Ев-
ропейски парламент попаднах 
на една извадка, която гласи 
следното-„Млад, красив, об-
разован и доволен от живота 

– това е портретът на негласуващия човек”.  Тази 
констатация на социолозите е даже плашеща, 
защото младите хора са кръвта на една нация, 
която за да се развива трябва да е активна. 
Младите трябва да изграждат своята позиция 
по важни въпроси на обществото. Но тук много 
хора биха ми задали въпроса-"Как изборите за 
европейски парламент  ще променят  моя живот, 
ще помогнат на моето семейство, кой ще ми 
помогне за работата, за доходите?" 

Апатия е да смяташ, е няма нужда да гласу-
ваш, че всички са едни и същи. Ние сме част 
от Европейският съюз и трябва да го направим 
такъв, какъвто ни харесва, а не какъвто е бил 
през последните години. За първи път гражда-
ните на Европа имат правото и възможността 
лично да определят кого избират за ръководител 
на европейското правителство, т.е. на Евро-
пейската комисия. Този път хората могат да 
кажат: "Искам Мартин Шулц - кандидатът на 
социалистите за лидер на ЕК, защото той има 
ясни социални ангажименти, първи приоритет 
заетостта и социалната справедливост.

Нашият глас ще помогне за определянето на 
състава на новия Европейски парламент и ще 
допринесе за решението кой да ръководи Ев-
ропа. Решенията, вземани на европейско ниво, 
засягат всички европейци и тяхното ежедневие. 
Ето защо е важно да се уверим, че нашият глас 
ще бъде чут в Европа.

Моят призив към младите хора и тези, 
които за първи път ще упражнят правото си 
на глас: „Една добра причина да гласуваме на 
европейските избори е фактът, че можем да го 
направим“

Ще завърша с думите на лидера БСП и ПЕС  
и водач на листата на Коалиция а България 
–Сергей Станишев  „Ако хората гласуват за 
социалистите в Европа, във всяка една страна, 
те ще получат много сериозни промени в ЕС. 
Те трябва да бъдат в няколко посоки - първо, 
приоритет трябва да стане реалната икономика 
и инвестициите на европейско и на национал-
но ниво в създаване на работни места и на 
работеща икономика. Вторият приоритет това 
е социалната справедливост. Неравенството и 
в страните и между държавите в ЕС станаха 
непоносими, това означава нова политика, която 
е справедлива, която залага на справедливо 
данъчно облагане, която се бори срещу непла-
щането на данъците, срещу офшорни компании, 
източване на средства от страните, и разбира се, 
която залага на социалната политика и подкрепа 
на тези, които се нуждаят. 

Давам ви пример - 26 млн. безработни в ЕС, 
6 млн. млади хора без работа, от тях стотици 
хиляди в България. Ние, социалистите, в опо-
зиция извоювахме 6 млрд. евро да се заделят 
за програми за младежка заетост и те стартират 
вече и в България. Това смятаме да продължим 
и да го разширим. Има ясен ангажимент в на-
шия манифест за увеличаване на тези средства.  
Ако гласуват за социалистите, хората могат да 
очакват Европа, която е по-демократична и 
се чува техният глас, която е  по-социална и 
която икономически се развива. Това е нашата 
алтернатива - една нова Европа, различна от 
днешната.” 
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Óñåùàíå çà æèâîò 
íà ïúò êúì 90-òå
 „Летят! Гледай ги, от-

къде се появиха вкъщи?”, 
ядосва се , но някак ми-
ролюбиво, баба Спаска. И 
понесла на гърба си своите 
над 80-години  тръгва да 
отваря вратата, че да из-
летят гадинките. Не да ги 
изтрепи, а да ги пусне на 
свобода! Чудя се  на това, 
че вижда дребните хвърка-
ти без очила, а тя веднага 
ме „успокоява”, че всеки 
ден получава вестник кой-
то чете „ от-до”. „Много 
може да научи човек, стига 
да иска!”, твърди  балкан-
лийката, която откакто 
загубила дядото живее 
сама в голямата къща. 
Трудно било в началото, 
много трудно. „Мислех, 
че аз ще съм напреде, а то 
, какво стана!”, кротко се 

пешмени жената. Решила, 
че не е редно много да 
остава след мъжа си, оби-
чали се. Взела решение, 
че  и тя трябва да е при 
него.  Имала безброй бо-
лежки – жлъчката години 
я тормозела, коремни бол-
ки, главоболие…Пиела по 
шепа хапчета. Захвърлила  
всички, че да помогне на 
Господ да си я прибере 
по-скоро. Като  човек с 
малка пенсия , почнала 
да си вари чайчета, от 
това що расте в градината. 
Най-вече от гюзум, щото 
прочела ,че той лекува 
коремните неприятности. 
И зачакала… Вместо да 
мре, обаче,  всичките й 
болежки изчезнали. „Нищо 
по снагата не ме боли!”, 
някак виновно обяснява 

старицата, прегърбена до 
коленете и с младежка 
розовина на лицето. По 
цял ден тътри крака през 
градината, копае лехите 
със зеленчук, насадила е 
далчета, цветната й гра-
динка има какво ли не,  
мушки и сардели красят 
прозорците. 

В стаята, където прежи-
вява тихите си старини, е 
телевизора, който пуска с 
дистанционното. До лег-
лото, на ръка разстояние, 
е телефона, по който се 
свързва с роднините, най-
вече със сина, снахата и 
внуците, които живеят в 
града. „Моля се здрави 
да са! Това е помощта от 
мен!” Жив е и вечния й 
стремеж към красота. На 
масата – весела  покрив-

чица, часовник, малка ваза 
със свеж букет от здравец, 
до нея   фина стъклена 
статуетка, пода застлан 
с шарено килимче, което 
два пъти на ден – сутрин и 
вечер, премита. Да е чисто! 

Къщата има втори етаж, 
където са заключени спо-
мените й от хубавите го-
дини. Там катинара е вече 
ръждясал. Не го пипа, за 
да не боли! Не може да 
избегне, обаче, гледката 
към съседния роднински  
двор, където днес живее 
ромско семейство. „Не 
са лоши хора, но  не са и 
роднини!”, пояснява баба 
Спаска. Намерила добър 
език и с тях, комшулуват 
си, дори понякога й купу-
ват хляб. 
За да излезе на пътя 

старицата  трябва да мине 
през двора, който в пре-
дишните години беше 
пълен с техника, добитък 
щъкаше всякакъв, богата 
беше къщата. И много 
гости влизаха всеки ден. 
Щедри домакини бяха с 
Митьо, черпеха от виното 
и пелина, пък разговорка-
та им сладка, да не станеш 
от масата! Днес двора 
зеленее от буйна трева, 
оборите са пусти , рушат 
се. Влизали роми, поиз-
несли което е за продан , 
пък кротнали. Няма какво 
да се краде вече!
Премисля си всичко 

туй баба Спаска в безсън-
ните нощи, но не плаче, 
не въздиша. Приказва си 
с дядото и ако усети, че 
нещо е забравила, гневи 

се на главата: „Недей да 
забравяш, не смей! Как 
иначе ще се раздумваме 
с дядото?” От време на 
време усеща, че сърце-
то поразтревожено тупа. 
Вместо да се поизплаши, 
тя го насърчава: „Думкай, 
думкай, дано се умориш, 
че да спреш най-сетне! 
И да си ида при своите!” 
Докато чака да се умори 
неуморимото тъй си и 
заспива. А сутринта  още 
по тъмно се изхлузва пак 
от домашното одеяло, 
забражда оредялата коса, 
лисва от студената вода на 
лицето, оставя тояжката, 
за да се поизправи пред 
огледалото за миг. Все пак 
жена е ! 
И тръгва към новия 

си ден. 

Спомен от награждаването на първия национален конкурс 
през ноември 2012 г.

ÑÒÀÒÓÒ ÍÀ ÂÒÎÐÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÅÍ ÊÎÍÊÓÐÑ „ÑÒÀÍÊÀ  
ÏÅÍ×ÅÂÀ” ÏÎÄ ÍÀÄÑËÎÂ „ÄÚÐÂÎÒÎ ÍÀ ÆÈÂÎÒÀ”

ÑÒÐÀËÄÆÀ  2014

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÈ
Вторият  Национален  литературен конкурс  „Станка  

Пенчева” се  организира от Община Стралджа под па-
тронажа на Кмета на общината и е част от  програмата 
за тържествата, посветени на празника на общината – 8 
ноември и нейният покровител Свети Архангел Михаил. 
Той се посвещава на 85 годишнината на голямата бъл-
гарска  поетеса Станка  Пенчева, родена на 9 юли 1929 г. 
в гр. Сливен и прекарала детството си в с. Воденичане, 
общ. Стралджа, където се намира бащиният й дом.

ÖÅË
Конкурсът си поставя за цел да стимулира творче-

ския потенциал на български поети и писатели, чието 
творчество носи духа на нашето време,  творчество, 
търсещо и отговарящо на многобройните въпроси, които 
съвремието поставя.

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
Националният конкурс  „Станка  Пенчева” се про-

вежда на всеки две години и се финансира от бюджета 
на Общината, дарители, други източници  и се оповес-
тява в печатни и електронни медии, както и в сайта на 
Община Стралджа. 

Конкурсът е явен и се провежда в следните направ-
ления –

-  Поезия – стихотворение ( до три броя). 
- Проза – къс разказ     (до три броя и до 3 стандарт-

ни  машинописни страници),  придружени с имената на 
участника, адрес, телефон за връзка и кратка анотация 
на творчеството на кандидата.  

Представените за участие в конкурса творби не трябва 
да са отличавани на други конкурси. 

Материалите за участие се приемат с препоръчана 
кореспонденция  от  10 септември   до  10  октомври  
2014 г. на адрес:

                                  
8680   гр. Стралджа
ул.”Хемус” №12
Община Стралджа /за Национален конкурс „Стан-

ка  Пенчева”/
 Конкурсните произведения се оценяват от 3-членно 

жури, утвърдено от Кмета на Общината, включващо  
литературни критици, поети и писатели.  

ÍÀÃÐÀÄÈ
За  поезия  се  присъждат следните награди:
Първа награда – грамота и  парична  награда.
Втора награда –  грамота и  парична награда.
Трета награда –  грамота и  парична  награда.
 
За  проза  се  присъждат следните награди:
Първа награда – грамота и парична награда.

Втора награда – грамота и парична награда.
Трета награда – грамота и  парична награда.

Специална награда  на Кмета  на  Общината.
На   5 ноември  от 11.00 ч. в Клуба на пенсионера  гр.  

Стралджа  ще бъдат обявени резултатите от конкурса и 
връчени наградите на отличените участници. Авторите 
на наградените творби ще бъдат предварително уведо-
мени за откриването   и  връчването на наградите.

ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÈ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÈ
Националният конкурс  „Станка  Пенчева” завършва 

с литературно четене на наградените творци.  На нея-
вилите се лауреати, награди не се връчват.

За справки и допълнителна информация по условията 
за участие в конкурса:

                                         

8680  Стралджа
ул.”Хемус” №12
Община Стралджа
за Национален конкурс „Станка  Пенчева ”
тел. 04761 – 6468.
e-mail:straldjainf@yahoo.com

ОТ  ОРГАНИЗАТОРИТЕ

 
 

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

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

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
 авточасти за всички видове за-

падни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

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

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service
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Ðàçêàç çà äîáðîòà è âçàèìîïîìîù

Áÿëà  ìèñèÿ

Силен и свободен е мла-
дия човек, способен сам 
да решава проблемите си, 
да се радва на живота пъл-
ноценно. За него усмивки-
те, щастието, радостта са 
ежедневие. Но колелото 
на живота се върти неумо-
лимо. Идва старост, а тя 
не прощава никому. Дик-
тува своите правила, не те 
пита искаш или не искаш 
, харесваш или не харес-
ваш новото си състояние. 
Най-лошото е , че ставаш 
зависим…И трябва да се 
надяваш на чужда помощ, 
трябва да молиш, трябва да 
преглъщаш сълзи…

Такива мисли връхлитат 
в самотните дълги нощи 
хората, които са изпадна-
ли в несрета, тези, които 
болестта е приковала към 
леглото, или другите, по-
несли своите 80-90- години 
в невъзможност сами да се 
грижат за себе си. Превърта 
се лентата на живота, ми-

говете  летят, далече  оста-
ват лица, имена, случки…
Човекът  е буден, но стиска 
очи, иска да остане по-дъл-
го в хубавия спомен, защо-
то от  реалността боли!

Надежда-
та за новия 
ден  идва  с 
посещението 
на  добрия , 
на   грижов-
ния  човек , 
този , който 
е познат като  
с о ц и а л е н 
асистент по 
проект „Зве-
на към ДСП 
в  о бщин а 
Стралджа” . 
За немощни-
ят потреби-
тел той има 
друго име – 
благодетел . 
Стоянка Ко-
лева цял жи-

вот е изкарвала хляба си 
със земеделски труд, добър 
и честен човек, обичлив. 
Редовното й обръщение 
към гостите е като към 
собствени деца. Мило и 
топло. Днес самотата бавно 
я убива. Черните дрехи го-
ворят за тъгата по изпрате-
ните в отвъдното скъпи на 
сърцето хора и бялата кър-
пичка, с която трие сълзите.  
Нейният социален асистент 
Керанка Грозева полага въз-
можно най-добрите грижи. 
Помощта е във всичко. И 
в размяната на приказка за 
вчера и днес. Бъдещето в 
този дом отсъства, то е ос-
тавено някъде встрани. Как 
да говориш за нещо , което 
може и да не съществува!..

 
Той е машинен инженер, 

математик, стойностен чо-
век…в миналото. От 15 г. е 
на легло. Неволята го нау-
чила да се справя с лаптопа. 
И това се оказва спасение 

от принудителната самота. 
Изолиран от по-активно 
човешко общуване мъжът 
говори толкова тихо, че 
едва се чува. Ясно е едно 
– доволен е от грижите на 
социалния асистент Митка 
Георгиева. Не му се мисли 

какво ще се случи, когато 
програмата свърши. Два-
та инвалидни стола са на 
крачка от него, но ,за да 
ги стигне, все пак му е 
нужна помощ. Надява се, 
пожелава си, програмата 
да продължи. А с нея и  
надеждата.

Когато общината раз-
работи и защити проектът 
„Звена към ДСП в общи-

на Стралджа” вече имаше 
опита от поредица други 
социални проекти, имаше 
изграден и опитен екип, 
който на базата на анализи, 
изследвания, мнения  рабо-
ти мотивирано, упорито в 
интерес за подпомагане жи-
вота на болните, самотните, 
възрастните хора. Години 
наред това е приоритет в 
активната социална поли-
тика на общината и важна 
част от програмата на кмета 
Митко Андонов. При всяка 
среща с хората  по селата  
и в града той лично се ин-
тересува за изпълнението 
на проектите и настоява за 
постигане на мултиплици-
ращ ефект.

С мозъчен инсулт и ши-
зофрения е друг потребител 
в Джинот, за който про-
ектът „ Звена към ДСП в 

община Стралджа” по про-
грамата „Помощ в дома”  е 
необходим почти колкото 
въздухът, който диша же-
ната.  Ежедневните грижи 
по личен тоалет, хранене, 
обличане  се осъществя-
ват от личния асистент и 
дъщерята, която принуди-
телно прекъсва работа, за 
да изпълни дълга си.

С две тояжки си помага 

в движението 82-годишна-
та баба Ганда от Чарда. В 
малкия селски двор щъкат 
две козички и овца, чува се 
кучешки лай, в градинката- 
цветя ухаят, пред вратата 
– петъла за късмет. Усмих-
ва се с беззъбата си уста 
бабата, опитва се ведро да 
гледа напред , а дядото под 
мустак пророкува:”Още 10 
години й давам!Не аз, дядо 
поп тъй каза!” Шегичката 
е по-скоро към социал-
ния асистент, към Станка 
Колева, която е неуморна 
в грижите си. А дядото, 
който се преструва, че пази 
жизнеността от младините, 
за по-достойно гледа да 
разговаря поседнал на пей-
ката. Има си свое  мнение 
за социалния асистент:”За 
всичко помага, шета, пере, 
готви, но…не ще песен да 
ни попее! Как да я харес-

ва човек!” Разпитваме го 
за младостта, лаконичен 
е – хиляда и една работи 
е свършил, тъжно му е, 
че акраните измряха, но 
оптимизма го държи.

Златка и Тодор Георгие-
ви  от Чарда били полевъди 
за пример, те са от хората, 
които помнят жътвата на 
ръка, копанта с мотиката 
и цялата тежка работа на 
полето: ”Нямахме страх 
от нищо, силни бяхме…
Като че ли не е било туй 
време!”.  Пет години вече 
възрастната жена  не е 
прекрачвала прага извън 
стаята.  Днес старците 
поминуват единствено и 
благодарение грижите на 
Мария Тодорова.

„Не  ми  с е  живее , 
баби!Ама като имам дни 
как да отивам зорлен горе, 
кажи ми?Човек е създа-
ден и за хубо и за лошо, 
трябва да се търпи, друго 
не може!” мълви бабата и 
току хвърля поглед пълен 
с надежда към асистента.

За да потисне мъката, 
да върне сълзите, гледа 
пак добро да направи, съ-
вет да даде, полезна да 
е. Поема разговорката на 
Мария, тя пък се хвали, че 
опитът в живота дължи на 
тях:”Научиха ме на труд, на 
чистота, на доброта!”

Сини  и добри очи има 
баба  Мария  от  Чарда . 
Скромно и чисто облече-
на, тя прилежно стои на 
миндера, подвластна на 
мислите за децата. Моли се 
да са добре, да са здрави. 
Пропуска себе си .

Подобряване качеството 
на живот на хора с увреж-
дания и самотни възрастни 
хора  чрез насърчаване на 
социалната икономика за 
осигуряване качествена 
грижа в домашна среда и 
възможност за независим 
начин на живот, чрез пре-
доставяне  на почасови 
социални услуги – това е 
основната цел на проекта 
„Помощ в дома” и Недялка 
Димитрова, ръководител на 
проекта подчерта  това  по 
време на заключителната 
пресконференция заедно с 
конкретизиране на постиг-
натите резултати – назна-
чени 52 соц.асистенти, об-
служвани 117 потребители. 

Проектът на община-
та получи висока оценка 
от гостите Митко Андо-
нов, кмет на общината, 
Атанаска Кабакова, пред-
седател на ОбС, Илияна 
Илиева- Гагова, експерт 
дирекция „Международно 
сътрудничество, програми 
и европейска интеграция” 
към АСП по ОП”РЧР”,  
както и от кметове на насе-
лените места, лични асис-
тенти и потребители.

Мигове,  в които живеем. 
Шарени, изпълнени с чув-
ства.  Събитията в живота 
ни се преплитат и омесват – 
сладки и горчиви, очаквани 
и непредвидени. Като деца 
сме – залитаме, падаме, 
изправяме се, протягаме 
ръце, търсим нови опори 
и все напред гледаме. Там, 
където е надеждата… 

Митко  АНДОНОВ , 
Кмет на община Страл-
джа:

„ Изпълнението на този 
проект е част от нашата 
последователна, упорита и 
постоянна социална поли-
тика. Той бе високо оценен 
от  АСП, което е радващо 
за всички нас. Водени от 
желанието да помагаме на 
хората, които се нуждаят от 
това както общината така и 
НПО  кандидатстваме по 
всяка схема. Най-доброто, 
което може да се случи е 
проектът да има своето 
продължение, за да отго-
ворим на очакванията на 
хората. Моята препоръка 
към АСП е тези схеми да 
не бъдат  за 1 г., а по-дъл-
госрочни, за да имат по-
добър ефект и с по-голяма 
устойчивост.
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