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ÑËÀÄÊÀÐÍÈÖÀ “ÊÐÈÑÒÀË”
гр.Стралджа, ул.”Г.Станчев” 11 

с детски летен кът и забавления
Посетете! Направете по-сладък живота!

 пасти, тулумбички, еклери, тригуни, кремове, торти…
 поръчки и за вкъщи
 организация на детски и младежки партита

ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА: 0878446179

16 ã. 

Ñòàðò íà  íîâ  åíåðãèåí Ñòàðò íà  íîâ  åíåðãèåí 
ïðîåêò çà 700 õèë. ëâ.ïðîåêò çà 700 õèë. ëâ.

„Събитие с  историческа 
важност!”, така определи 
Атанас Киров, кмет на Общи-
на Стралджа,  полагането на 
първа копка в изпълнение на 
СМР по проект „Оползотво-
ряване на местния потенциал 
от хидротермална енергия 
в отоплителни инсталации 
на училища, ОДЗ и ЦДГ в 
гр.Стралджа”. В присъствието 
на областен управител Дими-
тър Иванов, ръководството на 
общината, общински съвет-

Мит ли е дълголетната богата 
читалищна дейност в Страл-
джа? Има ли препъни камъчета 
по пътя към възхода? Има ли 
дялба на „наши” и „ваши” чи-
талищни членове?  За ръково-
ден стил  ли става дума или за 
разпределение на средства? …
Да, в общественото прос-

транство напоследък битуват 
не малко въпроси към чита-

ници, директори на училища 
и детски градини, граждани, 
г-н Киров припомни че в 
следващите 3 месеца  фирма-
та - изпълнител „Аква груп 
проект ЕООД” ще извърши 
строителни работи за 589 706 
лв., за да осигури устойчиво, 
интегрирано местно развитие  
и повишаване привлекател-
ността на региона чрез подо-
бряване условията в учебните 
и детски заведения и осигуря-
ване на модерна, рентабилна 

и ефективна образователна 
инфраструктура. Става дума 
за оползотворяване на при-
родния ресурс гореща из-
ворна вода от съществуващ 
хидротермален сондаж, чрез 
довеждащ водопровод до ко-
телните на СОУ ”П. Яворов”, 
ОУ ”Св. Св. Кирил и Мето-
дий” Стралджа, ОДЗ и ЦДГ 
”М. Рубенова” при очаквани 
икономии  70 % от досега из-
разходваните средства. 

Подробности на стр.3   

лищното настоятелство на НЧ 
”Просвета 1892”- Стралджа. 
Защо се стигна до там и как 
ще се развият по-нататък про-
цесите ще решат членовете на 
читалището. 
Община Стралджа, която раз-

пределя, наблюдава и контроли-
ра изразходването на субсидии-
те, има своя анализ на  отчетите. 
Но и обикновеният гражданин 

може добре да забележи тенденциите в страл-
джанското читалище, които напоследък са пока-
зателни. През миналата година читалището е 
разполагало с приходи в размер на 93 927 
лв. , направените разходи достигат 90 
767 лв. Лъвският пай, близо 60 000 
лв., са за заплати, осигуровки 
и други възнаграждения на 
персонала, който по трудови 
договори наброява 12 души. 
Продължава на стр.3

Åêñêìåòúò  ñàáîòèðà 
íîâèÿ ÌÈÃ?
Îòêàç, êîéòî ìîæå äà ëèøè 
îáùèíàòà îò 2 ìëí. ëâ.
На последното заседание на 

ОбС – Стралджа се разигра  те-
атър, който на практика доказа 
за пореден път  нежеланието 
на екскмета Митко Андонов 
за съвместна, добронамерена 
и ефективна работа в името 
на общината, за каквато уж 
пледира самият той. Става 
дума за отправената  пуб-
лична покана от страна на 
сегашния кмет Атанас Киров, 
неговият предшественик да 
изпълни задължението си  по 
подписване ликвидацията на 
Местна Инициатива Група, 
учредена в предишния ман-
дат и в последните месеци на 
2015г.  ликвидиран  надлежно 
със събрание. За събитието 
е изготвен протокол, който е 
подписан от протоколчика, но  
незнайно защо  подписът на 
председателя Митко Андонов  
липсва, което е класическо не-
изпълнение на задълженията . 

Продължава на стр. 2

ПОЧВА СЕ! 

Íàðåäáè  ðàçâúðçâàò ðúöåòå íà îáùèíàòà 
çà îãðàíè÷àâàíå íà ðîìñêèòå íàáåçè     
С Решение на ОбС Стралджа в изпълнение на Наредби 20 и 

17  общински охранители ще опазват земеделската продукция и, 
общинското и  селскостопанско имущество

 Предотвратяване  и огранича-
ване на престъпления, свързани 
с повреди, унищожаване, разпи-
ляване, кражби и присвояване на 
селскостопанско имущество  цели 
новоприетата от ОбС –Страл-
джа  Наредба № 20 за охрана и 
опазване на селскостопанското 
имущество в община Стралджа. 
Внасянето й  от кмета на общи-
ната Атанас Киров се предхожда 
от  организирани срещи  между 
общинска администрация, об-
щински съветници, земеделци 
и животновъди и съгласуване с 
РУ- Стралджа.   Мотивите за из-
готвяне на документа, с които  г-н 
Киров  обоснова предложението 
си, са свързани с   регламента, ор-
ганизирането  и поддържането на 
полската охрана, нейните права и 
задължения във връзка с осъщест-
вяване на превенция, контрол и 
охрана на земеделските земи и 
селскостопанската продукция. 

«Чрез прилагането на  Наредба № 
20  ще се установят ясни и общо-
достъпки права и задължения на 
органите по охрана на селскосто-
панското имущество, налагането 
на санкции при констатирани на-
рушения, а от там – стриктно спаз-
ване на установените с наредбата 
правила и норми и минимизиране 
на  нарушенията , свързани с уни-
щожаване на селскостопанската 
продукция» поясни г-н Киров. 
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ÏÐÈÅÌÍÀ
Народният представител ИВАН ЧОЛАКОВ ще има 

открита приемна в гр. Стралджа всеки трети понедел-
ник от месеца от 15 до 17 часа. 

Записване: в офиса на ПП ГЕРБ, Стралджа

ТЕЛ.0886245874 
ÏÐÎÄÀÂÀ ÈÇÃÎÄÍÎ

Ìàøèíà çà ïå÷åíå íà ÿäêè.

от стр.1
Въвеждането на охрана-

та става с доброволното и 
активно участие на местни-
те земеделски производи-
тели, собственици и полз-
ватели на земеделска земя, 
които ще имат свой дял за 
финансовото обезпечаване 
на охранителната дейност 
чрез заплащане на законно 
определена такса. Годишни 
вноски ще се осигуряват и 
от  общинския бюджет.

Отчитайки трудности-

те, които ще съпътстват 
въвеждането на една нова 
практика  общинските съ-
ветници изразиха своята 
подкрепа на Наредба № 20 
като всички единодушно  
гласуваха «за» утвържда-
ване на документа. 

В хода на заседанието  
бяха приети и  изменения 
по Наредба № 17 за регис-
трация, отчет, правила на 
движение и изисквания, на 
които да отговарят ППС с 
животинска тяга. Така соб-

ственикът на задържаното 
по чл.22 а от Наредбата 
ППС теглено от животин-
ска тяга ще бъде длъжен 
да предприеме законосъо-
бразни действия по осво-
бождаването му в срок до 
30 дни, считано от датата на 
влизане в сила на НП. След 
изтичане на срока , ако  не са 
предприети законосъобраз-
ни действия  от страна на 
собственника, със  заповед 
на кмета на общината за-
държаното ППС ще се пре-

дава на лицензиран пункт за 
търговска дейност с отпа-
дъци от черни и цветни ме-
тали, а получената сума ще 
се внася в специална сметка 
на общината. Така  Наредба 
№ 17 на практика  допълва 
изпълнението на Наредба 
№ 20  следвайки    основ-
ната цел на общинското 
ръководство за изпълние на  
ангажиментите  по опазване 
на обществения ред, сигур-
ността и спокойствието на 
гражданите.   

Íàðåäáè  ðàçâúðçâàò ðúöåòå íà îáùèíàòà çà 
îãðàíè÷àâàíå íà ðîìñêèòå íàáåçè

Åêñêìåòúò  ñàáîòèðà 
íîâèÿ ÌÈÃ?
продължава от стр.1
Според изпълняващия длъжността ликвидатор и  замест-

ник-кмет  Иван Иванов, г-н Андонов многократно е канен да 
подпише документа. На заседанието на Общинския съвет г-н 
Киров   публично покани  екскмета  след осеммесечно заба-
вяне да изпълни задължението си и да подпише протокола. 
Присъстващите на сесията общински съветници, кметове и 
гости станаха свидетели на рязък отказ от страна на бившия 
кмет, който в обзелата го ярост напусна заседанието на мест-
ния парламент. Едва ли г-н Андонов не си дава сметка, че с 
това поведение всъщност подлага общината на поредното 
изпитание. Без  документалната ликвидация на предишния 
МИГ на практика ще е трудно да стартира новият ,  който ще  
осигури над 2 млн.лв. за проекти. На фона на задълбочава-
щата се криза с еврофондовете , тези 2 милиона лева ще са 
от особено значение както за публичния, така и за частния 
сектор.  Присъстващите в залата общински съветници и 
кметове определиха поведението на Митко Андонов като 
недостойно и в разрез с всякакви политически и морални 
правила.  Кметът Атанас Киров прие спокойно разигралия се 
театър и коментира, че най-вероятно Митко Андонов търси 
как да изтъргува подписа си. Във финалните си думи кметът 
Киров заяви категорично, че той като кмет няма да позволи 
интересите на Община Стралджа да бъдат търгувани за сметка 
на спокойствието и личните интереси, на когото и да е. 

Íîâà àâòîñïèðêà 
â Ëîçåíåö 

Село Лозенец вече има своята нова ученическа 
автоспирка. Със средства от общината тя е изградена  
на ул.”Батак” в интерес на пътуващите всеки ден от 
тази част на селото около 80 деца. Със загриженост 
за тяхното здраве и живот, за безопасно движение и 
спокойствие на родителите, по предложение на кмета 
на селото Динка Караиванова и със съдействието на 
кмета на общината Атанас Киров, съоръжението вече 
е факт. Така на учениците се спестява опасното прид-
вижване на около 2 км.  от квартала, в който живеят, до 
досега използваната спирка. За съжаление от години 
този въпрос е подценяван , което предизвикваше не-
спокойствието на всички родители.  За да не пресичат 
главното и доста натоварено с движение на МПС шосе, 
има идея за изграждане на такава автоспирка и на 
ответната страна. „ Имам уверението  на   г-н Киров, 
че   ще разреши  средства и за тази огледална спирка, 
споделя г-жа Караиванова, която от свое име  и от име-
то на всички лозенци поднася благодарността си към 
общинското ръководство и  кмета на общината - Така 
ще постигнем 100-процентов ефект и в същото време  
ще докажем европейско мислене и действия за защита 
на децата ни!” 

Изграждането на автоспирката в Лозенец е в изпъл-
нение на едно от  основните предизборни обещания на 
МК”Промяна”. Такива съоръжения ще бъдат създадени 
и на други възлови места в общината.

Реформите във ВиК 
сектора, процесите и тях-
ното развитие в бъде-
ще коментира пред ОбС 
Стралджа Стоян Радев, 
управител на Дружество 
ВиК Ямбол.  Интересно 
прозвуча твърдението, 
че дружеството насочва 
вниманието си към уве-
личаване възможностите 
за кандидатстване с про-
екти и  нови инвести-
ционни проучвания в т.ч. 
подготвен работен проект 
по ПРСР за ВиК мрежата 
в Стралджа и  подготов-
ка за кандидатстване с 
проекти за Зимница и 
Иречеково.
Като цяло оценката за 

водоснабдяването в об-
щина Стралджа е висока. 
Малко са населените мес-
та с проблеми както по 
водоснабдяването така и 
по качеството на водата. 
Основен проблем остават 
ремонтите по амортизи-
раната мрежа и своевре-

менното  възстановяване 
на пътната настилка. Той 
не спести фактът, че при-
оритетно се възстановя-
ват авариите в областния 
център, който осигуря-
ва 75% от приходите на 
дружеството и Елхово, 
където  приходи и разходи 
са на кантар. Едва тога-
ва усилията се насочват 
към останалите общини, 
които са  на загуба. Спо-
ред  Николай Генов, кмет 
на Иречеково, в селото 

годишно се регистрират  
до 80 аварии, голяма част 
от които се възстановяват 
своевременно. Големи-
ят проблем остава обаче  
проектът, който от 8 г.  не 
може да стартира. Добра 
оценка за работата на ВиК 
дадоха  съветниците и кме-
тове на селата.  Общата 
благодарност към пред-
ставителите на ВиК под-
несе кметът Атанас Киров 
заедно с увереността, че 
съвместната работа ще 

продължава в името на 
доброто водоснабдяване  
в общината.
На въпросът на Гроз-

дан Иванов за новата ме-
тодика на ценообразуване 
и доколко тя ще повлияе 
на цената на водата г-н 
Радев поясни, че във ВиК 
системата се подготвя  
новия бизнес план за пе-
риода 2017-2021г. с нови 
нива на качеството на ус-
лугата, евентуална помощ 
от Световната банка и 
обвързване  на прединвес-
тиционните възможности 
и намерения. Основно се 
предвижда реинвестиция 
на средствата като за об-
ласт Ямбол ангажимента 
по подписания договор с 
Асоциацията е за 6 млн.
лв. Г-н Радев не скри, че 
има вероятност за въвеж-
дане  цена на услугата 
«пречистване» което на 
практика означава увели-
чение цената на водата за 
абонатите.

Âèñîêà îöåíêà çà 
âîäîñíàáäÿâàíåòî íà Ñòðàëäæà

Земеделските произ-
водители ще заплащат 
такси за предпазване 
от градушки, обяви в 
Ямбол министърът на 
земеделието Десислава 
Танева. Тя уточни, че 
таксите ще зависят от 
декарите, които ще се 
предпазват и от вида на 
културите.
В момента се водят 

преговори с фермерите 
за диференциацията на 
таксите, като от голямо 
значение ще е мнение-
то на застрахователите, 
заяви министър Танева:
Тази диференциация 

зависи и от условията 
на Асоциацията на за-
страхователите, чиито 
условия за застрахова-
телна премия са част от 

Çåìåäåëöèòå ùå ïëàùàò òàêñè 
çà ïðåäïàçâàíå îò ãðàäóøêè

общата себестойност на 
тази услуги и съответно 
на таксата, която ние сме 
предложили на ферме-
рите да заплащат, за да 
имат такава защита.

Очакванията са систе-
мата да влезе в действие 
най-рано през следваща-
та година, но по-реалис-
тичните срокове са през 
2018-а.
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×åòèðè ãîäèíè îò âçðèâà â 
áàçà „Ñòðàëäæà- Ìàðàø”

Ãîäèøíèíà, êîÿòî òðåâîæè  è äúðæè ñúçíàíèåòî áóäíî
Дойде ли месец юни жи-

телите на стралджанското 
с.Лозенец изживяват тре-
вожните мигове  от  2012г. 
когато се взриви базата 
„Стралджа – Мараш”. Чет-
върта година поред  млади 
и стари се събират, за да си 
спомнят. И да заявят непо-
колебимото си решение за 
недопускане  опасната дей-
ност на „Берета трейдинг”. 
На 5 юни по този повод в 
Лозенец бяха и народния 
представител Иван Чолаков, 
областния управител Дими-
тър Иванов. Съпричастни 
с болката на лозенци бяха 
Живко Ангелов, председа-
тел на ОбС Стралджа, Койка 
Тодорова, зам.кмет, общин-
ски съветници, обществени-
ци. Тревогата не е намаляла, 
травмите от страха и при-
тесненията  не са зараснали, 
това потвърждават  кмета на 
селото Динка Караиванова и 
председателят на ИК Иван 
Митев. Лозенци доказват 
загрижеността си с участие 
в поредния водосвет за здра-

ве и надежда, че случилото 
се през 2012 никога повече 
няма да се повтори. 

   За съжаление въпреки 
старателното прочистване-
то  на района през 2012г. 
до днес   хората все още 
намират в землището не-
взривени снаряди. Затова 
и всяко излизане в полето 
или в гората е съпроводено 
с внимание. Трагедията се 
свързва винаги със загина-

лите трима работници от 
Стралджа, мъката по които 
никога няма да угасне.  Ми-
налата година  съдът излезе 
с оправдателна присъда 
за двамата обвиняеми по 
делото.  Окръжен съд Ям-
бол отмени тези присъди 
и върна делото на  проку-
ратурата, което повишава 
очакванията за изясняване 
на виновните и справедливо 
наказание.  

Îïàñíîñò!
Първи случай на заразен нодуларен дерматит е регистриран в Област Ямбол. 

Заразеното едро преживно животно е от ферма в село Кабиле. За случая информира 
директорът на Областната служба по безопасност по храните – Ямбол д-р Николай 
Георгиев. Във фермата са умъртвени и погребани всички останали 25 животни, като 
собственикът на фермата ще бъде обезпечен финансово по пазарна цена на животно. 
Фермата край историческото село е поставена под карантина за срок от шест месе-
ца, а според д-р Геориев контролът във фермите в  Област Ямбол ще се завиши в 
предстоящите дни. От службата по безопасност по храните напомнят, че разполагат 
с необходимите около 24 000 ваксини за всички едри преживни животни в областта. 

До момента в страната са умъртвени около 2000 животни, съобщи земеделският 
министър Десислава Танева в Ямбол. Стопаните се обезщетяват по пазарни цени и 
вече са изплатени 2 млн. лв. Попрогнозите на министъра в до две месеца заболяването 
ще бъде овладяно. Тя подчерта, че в момента се водят преговори с Европейската ко-
мисия за осъвременяване на мерките, тъй като сега приложените са идентични с тези 
прилагани за шапа през 90-те години. Заради  поголовната ваксинация на говедата, 
страната ни няма да има право да изнася в продължение на 3 години за Евросъюза 
месо и млечни продукти.

Заразният Нодуларен Дерматит по говедата (Lumpy skin disease - LSD) е вирусно 
заболяване по едрите преживни животни, характеризиращо се с треска, поражения 
на лимфната система, оток на подкожната тъкан и слизестите вътрешните органи, 
образуване на възловидни, проминиращи кожни образувания (нодули).  

продължава от стр.1
Проектът е с програмен 

оператор Министерство на 
енергетиката с финансира-
ща Програма „Енергийна 
ефективност и възобновяема 
енергия” от финансовия ме-
ханизъм на Европейското 
икономическо пространство 
и подписан Меморандум за 
разбирателство  между РБъл-
гария, Кралство Норвегия, Ис-
ландия и Княжество Лихтен-
щайн. Според г-н Киров  чрез 
проекта община Стралджа ще 
постигне максимално намаля-
ване на изхвърляните в атмос-
ферата  емисии от въглероден 
двуокис. Очакванията са чрез 
осигурената нова жизнена 
среда за децата и учениците, 
за учителите  и всички заети 
в образователната система 
в града, да се   стимулира и  
посещаемостта  на децата в 
училище, даване сигурност 
и спокойствие на родителите 
и жителите на общинския 
център. Освен това  проек-
тът осигурява пълноценно и 
ефективно използване на  едно 
природно богатство, което 
Стралджа притежава. „Ще 
дишаме по-чист въздух, ще 

Ñòàðò íà íîâ åíåðãèåí 
ïðîåêò çà 700 õèë. ëâ.

се отопляваме икономично, 
ще осигурим резерви, които 
ще насочим в други полезни 
дейности!”, добави г-н Киров, 
който не пропусна да отправи 
благодарност към предишното 
ръководство  и екипа за упра-
вление на проекта. Изрази и 
увереността си за една сери-
озна, качествена  и отговорна 
работа  на фирмата –изпълни-
тел „Аква груп проект ЕООД”.

 „Жителите на Стралджа 
трябва да бъдат горди, че с 
този проект имат възможност 
да използват природния  ре-
сурс – хидротермална вода, а 

това ще доведе и до промяна 
в жизнената среда.”, добави в 
своето поздравление област-
ния управител Димитър Ива-
нов  изразявайки задоволство-
то си, че община Стралджа 
дава пример за новаторство  с 
иновативните технологии   и 
адекватни решения за преодо-
ляване замърсяването на окол-
ната среда. Той припомни, че 
на проведения икономически 
форум в областния град е за-
явен инвеститорски интерес  
към община Стралджа. „Уве-
рен съм, че  този ентусиазъм, 
с който работи кметът Атанас 

Киров и неговия екип, ще 
продължи и в бъдеще за пъл-
на промяна на гр.Стралджа и 
общината.”, добави той.

Присъстващите аплодира-
ха първата копка по трасето 
на проекта    направена от 
кмета на общината Атанас 
Киров , Иван Иванов, зам.-
кмет и ръководител на про-
екта и   инж. Велин Колев, 
управител на фирмата -из-
пълнител. Спазвайки тради-
цията  като домакин г-н Ки-
ров даде старта с  бутилката 
шампанско,  с пожеланието 
за спорна работа.

Продължава от стр1.
Ако прибавим и  команди-

ровките от  15 241 лв. сумата 
ще набъбне на  76 120 лв. 
Учудващо е високото  месечно 
възнаграждение на секретаря 
на читалището – 450 лв. за…4 
ч. при  положение, че у нас ми-
нималната РЗ за 8 ч. е 420 лв.! 
Читалището няма изразходени 
средства за ремонти, придоби-
ване на ДМА или стопански 
инвентар. Има незначителни 
суми за  книги – скромните 
318 лв. и  текущ ремонт за 1000 
лв. Другото е телефони, ел. 
енергия, вода, данъци и такси.   
При такива мащабни разходи 
за персонал то очакванията са 
за супер дейност. За 12 месеца 
тя се измерва с 14 участия в об-
щински културни мероприятия 
и още 11 в национални.

   За сравнение през 2014г. 
приходите на най-голямото чи-
талище в общината са достига-
ли 110 151 лв., а реализираните 

разходи – 105 365 лв. И тук 
най-сериозното перо са сред-
ствата за заплати и осигуровки 
– 68 147 лв. , но пък команди-
ровките са доста по-скромни 
– само 2 534 лв. Разходите за 
книги са направо незначител-
ни – 120 лв. За сметка на това 
е направен текущ ремонт за 26 
076лв. Участието на колекти-
вите в общински, регионални и 
национални прояви  се измерва 
с 37 представяния. 

Базата, с която разполага 
НЧ”Просвета 1892” Стралджа, 
дава възможности наистина за 
богата и разнообразна дейност. 
На този етап тя все още остава 
затворена за една голяма част 
от населението. Разделението 
стана явно при провеждане 
на последното събрание, на 
което бяха „поканени” хора 
по списък. Не липсваха при-
мери за открито елиминиране 
на желаещи да си платят го-
дишния членски внос, което 

е необяснимо нарушение на 
ЗНЧ. По всички тези въпроси 
в момента тече полицейска 
и прокурорска проверка по 
жалба подадена от жители на 
град Стралджа милеещи за 
читалището в града. Органите 
на реда и държавното обвине-
ние проверяват законността на 
проведеното отчетно- изборно 
събрание, както и липсата на 
приходни касови ордери и 
квитанции. Нарушения, които 
ако се докажат, ще тежат както 
съдебно, така и морално на 
нарушителите. 

Въпросите наистина не са 
за пренебрегване. Те ще полу-
чат своя отговор, за да послед-
ва  оздравителна програма и 
промяна. За да заработи мест-
ния духовен храм с темповете 
които се очакват. И по примера 
на възрожденците, читалищ-
ните дейци да съдействат за 
развитие на духовността без-
користно и всеотдайно.

Êàêâî ñå ñëó÷âà â ÷èòàëèùåòî â Ñòðàëäæà?

На своето юнско засе-
дание Областната комисия 
по безопасност на движе-
нието по пътищата, пред-
седателствано от областния 
управител на област Ямбол 
Димитър Иванов, утвърди 
изграждането на пешеходна 
пътека със светещи знаци 
на главния път преминаващ 
през Воденичане. Реше-
нието е по искане на кмета 
на селото Милен Ангелов, 
който се позовава на зачес-
тилите напоследък пътно-

транспортни произшествия 
от преминаващи с превише-
на скорост в този участък 
МПС. Изграждането на 
пешеходната пътека има за 
цел опазване живота и здра-
вето на деца и възрастни. 

Удовлетворен от взетото 
решение кметът Милен Ан-
гелов поднесе своята и на 
съселяните си благодарност 
към областния управител 
Димитър Иванов, към Га-
лин Костов, директор на 
Областно пътно управле-

ние, към Атанас Киров, 
кмет на община Стралджа и 
неговия заместник Божидар 
Нихорлиев за разбирането и 
подкрепата при решаване 
на този важен за селото 
проблем по безопасността 
на движението. В най-ско-
ро време Областно пътно 
управление ще предприеме 
съответните действия за из-
граждане на пътеката и оси-
гуряване на необходимото 
спокойствие за движение 
във Воденичане.

Ùå ïðàâÿò ïåøåõîäíà ïúòåêà 
â öåíòúðà íà Âîäåíè÷àíå
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Îáÿâà
До заинтересованите лица и общественост

От ЗП ВАНЯ МИНДЕВА
С постоянен адрес: гр. Сливен, ПК 8800 

ул.”Орешака” 42

ÑÚÎÁÙÀÂÀ
На засегнатото население, че има инвестиционно 

предложение за:
„Създаване на 358 дка интензивна биологична оре-

хова градина на територията на поземлени имоти с № 
013003, № 040045, № 13002, № 03004, № 013021, № 
013022, № 01 3001, № 031016, № 031009, № 031005, 
№ 040039, № 040040, № 040041” в землището на село 
Поляна, община Стралджа с ЕКАТТЕ 57409.

Адрес: гр. Сливен, ПК 8800, ул.”Орешака” 42
Тел. и e-mail: 0879 177052,     vanymindeva@abv.bg
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ 

– гр. Ст. Загора

18 äèïëîìèðàíè âèïóñêíèöè íà ÑÎÓ ”Ï. ßâîðîâ”

Ñâåòúò î÷àêâà äà ãî ïîêîðèòå!
Успешен край на обуче-

нието в родното училище! 
Така определиха днешния 
ден 18-те випускници на 
СОУ ”П. Яворов” Страл-
джа, които вече държат в 
ръцете си  дипломите за 
завършено средно образо-
вание. И тръпнат в нетър-
пение да сбъднат мечтите 
си. Според директора Ва-
лентина Маринова, това 
е един силен випуск с 
доказани трайни знания, 
випуск, от който се очаква 
висок процент прием във 
ВУЗ и добра реализация в 
живота. Успехът в дипло-
мите на 6 от завършилите  
е над 5,50 като почти до 
пълен отличен / над 5,90/ 
се докосват  двама, други 
двама са достигнали 5,80 
, един е с успех над 5,70. 
Резултатите от зрелост-

ните изпити  са показа-
телни. По български език 
и литература четирима 
са постигнали успех над 
5,50 , по математика има 4 
отличници, по  география 
и икономика  6-ма са с 
успех „мн.добър”, по био-
логия един е получил мак-
сималната оценка 6, един 
има  успех „много добър”, 

по английски език един 
е защитил оценка „мн.
добър”. 
На тържеството за връ-

чване на дипломите , в 
присъствието на учители, 
г-жа Маринова поздрави 
випускниците. „СОУ”П.
Яворов” ви даде знания, 
получихте полезни съве-

ти за живота и всички ние  
вярваме, че ще   постиг-
нете своите мечти. Вина-
ги сте „добре дошли” в 
родното училище! Бъдете 
здрави, имайте  само-
чувствие и се радвайте на 
късмет!”, каза тя.
Равносметката сочи 

още че 4-ма от учени-

ците на самостоятелно 
обучение са се явили на 
зрелостен изпит и двама 
от тях са се справили 
успешно. Още двама от 
минали години са  наме-
рили смелост да проверят 
знанията си, като единия 
от тях е успял да ги за-
щити.

Íàöèîíàëíà ñðåùà

Ученически училищен съвет при СОУ "П. 
К.Яворов", с представител Силвия Йорданова и 
ръководител Галя Райнова, взе участие в 8-мата На-
ционална среща на детски и младежки парламенти в 
Република България, която се организира през година 
във Враца, по повод Ботевите дни и празника на града. 
В сесиите бяха обсъдени теми, като новия закон за 
образованието, референдумът на Слави Трифонов и 
позицията на младите хора в България. Националната 
среща, която е организирана от младежите на Враца, 
бе открита на сесия, в която всеки град представи 
някои от своите най-интересни дейности. След дис-
кусиите през 2 ден, участниците имаха честта да 
присъстват на тържествен концерт по случай 2 юни, 
а след това и на тържествена заря-проверка..Послед-
ния ден участниците взеха участие във всенародното 
поклонение на връх Вола, в памет на Христо Ботев. 
Всеки си тръгна, обогатил културата си и с нови 
идеи за усъвършенстването на организацията, която 
представлява.

Ó÷åíèöè ïî÷èñòâàõà 
â Ìàëåíîâî 
В обявения за почистване ден в Маленово излязоха както 

жители на селото така и доброволци от града дошли на 
гости при свои близки. Групата се обогати и с присъствието 
на ученици, които проявиха желание да помогнат за по-
добрия вид на родното място. За изнасянето на събраните 
15 торби с отпадъци и покосената трева помогнаха соб-
ственици на ППС с животинска тяга. Поднасяйки благодар-
ност към всички участници в трудовия ден кметът Мария 
Димитрова изрази увереността си, че това няма да бъде 
единствения ден за доброволен труд в помощ на селото. 

Ñðåùà âúâ Âîäåíè÷àíå
Кметство Воденичане бе домакин на работна среща, 

свързана с консултиране разработването на Стратегията 
за ВОМР на МИГ «Стралджа 2016г.» В нея взеха учас-
тие земеделски производители, представители на НПО, 
граждани. Получената информация цели да подпомогне 
участниците за последващо кандидатстване с проекти към 
Стратегията на МИГ «Стралджа 2016 г.»

Ïðåä íîâàòà ó÷åáíà ãîäèíà

Ïëþñîâå è ìèíóñè, êîèòî 
íàëàãàò íîâà îðãàíèçàöèÿ
На есен училищата в об-

щината ще приемат значи-
телно по-голям брой първок-
ласници. Това става ясно от 
записванията в училищата. 
Само от двете детски гради-
ни в Стралджа към класните 
стаи на училищата ще пое-
мат близо 80 деца, отделно 
паралелките ще се подхран-
ват от възпитаниците на 

подготвителните групи към 
основните училища. Така 
на този етап очакванията 
са в СОУ ”П. Яворов” да се 
сформират 3 паралелки с 
максимален брой първоклас-
ници. В  ОУ ”Св. Св. Кирил 
и Методий” Стралджа имат 
готовност за две при пълен 
капацитет. Причината е в 
твърде големия випуск роде-

ни през 2009/2010 г. поясня-
ват от отдел „Хуманитарни 
дейности” при общината. 
На този етап е ясно и това, 
че през новата учебна го-
дина маломерни паралелки 
ще има само в ОУ ”Св. Св. 
Кирил и Методий” – Зим-
ница и единственото защи-
тено училище в общината 
ОУ ”Хр. Ботев” - Войника. 

Тревожно звучи новината 
за невъзможността да се 
състави паралелка  в 12 клас 
на СОУ ”П.Яворов”, където 
при изискван минимум от 10 
ученика училището има по 
списък едва 8. Въпросът ще 
се обсъжда на предстоящото 
заседание на ОбС и на среща 
на общинското ръководство 
с РИО-Ямбол.
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Ñúðïîâå ñâèñòÿò â Äæèíîò
Æúòâàðè ïî ÷àêúìè  êðúñöè êëàëè, ñíîïè áðàëè

Юнското слънце  щедро 
напича богатата джинотска 
земя, притихнало е полето в 
очакване за прибирането на 
тежки класове, птичка ще 
пропее, щурче ще се обади. 
Жътварско време настава. 
Бели кърпи завързали, нови 
престилки запасали, със 
сърп през рамо и паламарка 
в кошниците с най-новия 
месал покрити, към жлъ-
тналата нива се отправят 
джинотци. Песен в гърло 
не седи, народна душа неу-
кротима. „Жънала е Ганка с 

нейни девет братя…” пеят 
жените  и една друга кураж 
си дават. С молитва начеват 
жътвата, смирено се прек-
ръстват:” Хайде, Боже, ти 
напред, ний подире. Доде 
мръкне – нивата да фръ-
кне!” Засвистяха сърповете 
чакъм по чакъм, кръстци 
кладат жетварите, снопи 
сбират. Докато едра пот се 
лее най-чакани са децата-
водопойци дето стомната 
подават. Поели свежина 
жените нова песен начеват.  
Люшва се над маранята 

„Женала е дюлбер Яна”. 
Всяка дума – говори, всеки 
куплет – сила дава и надеж-
да, че ще се справят, до края 
ще стигнат де орехова сянка 
ги чака и вода кладенчова.

Първият сноп е готов, 
сбират се край него жътва-
рите. Канят стопанина  да 
благослови. Той пък пара 
дава за здраве и за спорна 
работа. От погачата чупят 
за берекетлия година, до-
машна ракия тръгва от ръка 
на ръка. И кой както може 
благославя! Да чуе господ, 

да помага! Че жътва е ката 
година! 

Главните  герои  във 
възстановката на „Първи 
сноп ” са жените от пен-
сионерски клуб „Изгрев” 
с.Джинот с председател 
Николина Филипова. В 
ролята на чорбаджия – зе-
меделския производител 
Стоян Славов и семейство. 
Гости на празника бяха об-
щинския съветник Гроздан 
Иванов и кмета на селото 
Георги Димитров. 

Äà ñå îïàçèì îò ïîæàðè!
Във връзка с предстоящата жътвена кампания и 

летния пожароопасен сезон на територията на община 
Стралджа РС ПБЗН – Стралджа напомня някой основни 
правила за пожарна безопасност:

- изискванията за пожарна безопасност са регла-
ментирани в Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. 
за правилата и нормите за пожарна безопасност при 
извършване на дейности в земеделските земи.

- Изискванията на наредбата са задължителни за 
всички юридически и физически лица, собственици и 
ползватели на земеделски земи, както и лица, които пре-
минават и /или  осъществяват дейности в близост до тях

- Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопу-
шенето и паркирането на моторни превозни средства в 
площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 м. до 
тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончател-
ното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата

- В земеделските земи и извън тях / слогове и край-
пътни ивици/ не се разрешава паленето на стърнища, 
суха тревна растителност и други растителни остатъци, 
както и използването на открити огнеизточници

- Гражданите да не изхвърлят угарки от цигари през 
прозорците на МПС при пътуване

- Земеделската техника се допуска до участие в 
жътвената кампания ако е преминала годишен техни-
чески преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона 
за регистрация и контрол на земеделската и горската 
техника или периодичен технически преглед съгласно 
Закона за движение по пътищата

- Земеделската техника се осигурява с искрогасители 
и пожаротехнически средства за първоначално гасене 
съгласно приложение 2 от наредбата

- Допускането на земеделската техника до участие 
в жътвената кампания се извършва със становище 
на началника на РСПБЗН – Стралджа след подадено 
писмено искане по реда на бл.29 от Административно-
процесуалния кодекс

- Юридическите и физическите лица, извършващи 
дейности в земеделските земи, са длъжни да поставят на 
видни места покрай площите с житни култури знаци за 
забрана на пушенето и паленето на открит огън в съот-
ветствие с наредба № РД-07/8 от 2008г. за минималните 
изисквания  за знаци и сигнали за безопасност и/ или 
здраве при работа /ДВ бр.3/2009г./

При възникване на пожар гражданите да сигнализи-
рат на тел. 04761/5210 или на тел. 112 

 
РС ПБЗН - Стралджа 

Öúðêîâåí ïðàçíèê â 
Íåäÿëñêî
Всяка го-

дина в нача-
лото на лято-
то жителите 
на  с т р а л -
джанското 
с.Недялско 
отбелязват 
празника на 
цъ р к в ат а . 
Възрастни 
и по-млади 
посещават 
хр ама ,  з а 
да  запалят 
свещичка за 
здраве ,  да 
си пожелаят 
по-спокойни 
и добри дни.  
Местен да-
рител, кой-
то  пожела 
анонимност, 
осигури за 
п р а з н и к а 
на църква-
т а  „Свет а 
троица” три 
курбана. По 
традиция всички жители на селото получиха  порция от 
осветената храна. Двамата свещеници от Стралджа Дими-
тър и Виталий отслужиха празнична литургия. 

Без да припомняме 
приказката за полез-
ните възрастни хора 
мнозина от Стралджа 
и общината ще  дадат 
правилна оценка за 
всичко онова, което 
осъществяват пенси-
онерските клубове 
по места. И най-пе-
симистичните ще се 
съгласят, че предста-
вителите на третата 
възраст не само  жи-
веят един пълноценен 
и смислен живот, но 
дават пример за екипност, за 
всеотдайност, за родолюбие и 
мъдрост. Затова на поредното 
отчетно- изборно събрание  на 
председателя Георги Алексан-
дров му беше лесно да обоб-
щава и анализира дейността на 
Общинския  съвет на пенсио-

нерите. Всяка от общностите 
по селата категорично , уверено 
и със самочувствие доказва 
необходимостта за обществото. 
Между активните, силните пен-
сионерски организации, които 
в общината са 11,  се оказват 
не само клуб „Дълголетие” 
Стралджа, но и  тези в Джинот, 

Палаузово, Войника, 
Воденичане. Силен 
старт тази година имат 
и новосформираните  
в Каменец, Тамарино, 
Маленово и Чарда. 
Всяка организация има 
своите изяви,  постиг-
нати успехи , награди. 
Предимство е и добра-
та съвместна работа с 
читалищата, където се 
осъществява и активна 
приемственост.

Наред с оценката за 
целогодишната клубна 

дейност по места председателят 
Г. Александров насочи  вни-
манието и към целите на „СП 
2004” към който членува и ОбС 
на пенсионерите – Стралджа. 
Задълбочено представи всички 
онези проблеми от национално 
ниво, които вълнуват възраст-

ните хора, отправи послания 
за повече грижа и внимание 
към тази категория българско 
население, изрази увереност, че 
клубовете ще продължават да 
работят за съвместно преодоля-
ване  на неволите от старостта, 
да търсят и намират начини  
за занимателно, интересно и 
смислено ежедневие, да подпо-
магат духовното обогатяване 
на родния край с надеждата да 
има повече доброта и разбира-
телство между хората.

В крайна сметка присъства-
щите на събранието дадоха ви-
сока оценка на отчетния доклад, 
изказаха благодарност към 
ръководството и председателя 
Георги Александров и взеха 
очакваното единодушно реше-
ние за преизбирането му като 
ръководител на стралджанската 
пенсионерска организация. 

Äåéíîñòòà íà  ïåíñèîíåðñêèòå êëóáîâå â Îáùèíà Ñòðàëäæà

Â êëóá „Äúëãîëåòèå” Ñòðàëäæà 

Òîðòà è õîðî çà þáèëÿðêè
Н а -

вършва-
нето  на 
80 годи-
ни е един 
достоен 
з а  ува -
ж е н и е 
празник. 
Особен-
но когато 
юби л я -
рите  са 
х о р а  с 
п р и н о с 
за развитието на родното място. 
В клуб «Дълголетие» Стралджа 
знаят как да окажат внимание 
на заслужилите си членове. Като 
домакини  на празника те създа-
доха една изключително приятна 
обстановка както за юбилярите  
Добринка Койчева/80г./ , Цанка 
Добрева/80г./, Стоянка Сотиро-
ва /60г./ така и за  останалите 

рожденици – Дел-
ка Куртева, Мара 
Тодорова, Златка 
Саллакова, Елена 
Костадинова, Ни-
колинка Стойчева, 
Мария  Ганчева , 
Димка Халачева. 
Съпричастни със 
събитието бяха и 
го стите  Атанас 
Киров ,  кмет  на 
общината, Койка 
Тодорова, зам.кмет, 
Гроздан Иванов, общински съвет-
ник. В обръщение към виновни-
ците за тържеството и специално 
към юбилярите г-н Киров изрази 
уважение за труда и активния 
обществен живот, за готовността 
да бъдат полезни  и в пенсионната 
възраст, вече с мъдрост , добри 
съвети, примери за родолюбие. 
Г-н Киров поднесе цветя на 
всички рожденици и поздрави-

телни адреси на юбилярите.  С 
топли думи към присъстващите 
се обърна и съветникът Гроздан 
Иванов , който си пожела след 10 
години да се организира отново 
такъв празник за юбилярите, но 
задължително в същия състав. 
Рождениците получиха поздра-
вителни адреси от ръководството 
на клуба, специални поздравле-
ния и благодарност към гостите 
поднесе  Маринка Кондова. От 

името на празнуващите с вълну-
ващо слово  отговори  Николинка 
Стойчева. Приятно прозвучаха 
приветствените думи  на Койчо 
Койчев, внук на юбилярката 
Добринка Койчева. Колорит в 
празника внесе Стефан Соти-
ров, който сподели спомени от 
40 -годишния  щастлив семеен 
живот със съпругата Стоянка. 
С това, разбира се , изненадите 
не свършиха. Сем.Николинка и 
Георги Филипови от Джинот  из-
ненадаха рождениците с огромна 
домашна торта и цветя от гради-
ната на домакинята. Празникът 
продължи с поздравления и песни 
от фолклорната група при клуба. 
Грейнаха празничните свещички 
на тортата, защракаха  фотоапа-
ратите, наздравици се вдигнаха. 
Подгонени от настроението всич-
ки се хванаха на хорото – поредно 
доказателство, че възрастта няма 
значение когато сърцето е младо. 
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Ðàçêàçè íà ïúòóâàùèÿ ÷îâåêÐàçêàçè íà ïúòóâàùèÿ ÷îâåê

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

Íàáîðíà ñðåùà-ñïîìåí

Çà òåõíèêóìà, êîéòî íè íàïðàâè õîðà
Годината е 1962. По-

редният силен випуск за-
вършва престижния тога-
ва  ССТ /селскостопански 
техникум/ в Стралджа. С 
настроение и със смели 
мечти…

54 години  по-късно 
същите тези момичета 
и момчета, видимо под-
властни на отминалото 
време, отново са заедно. 
В градът, който  им даде 
образованието и където 
се родиха най-прекрас-
ните  младежки спомени. 
Със същите усмивки и 

топли очи, със същата ра-
дост от възможността да 
преживеят красивия миг. 
Мечтите са постигнати – 
почти всички от випуска 
са завършили висше или 
полувисше образование, 
доказали са се като спе-
циалисти с своята област, 
създали семейства с деца  
и внуци. Сега редът е на 
спомените. За директора  
г-н Ковачев, за учителите 
Димов, Митърков, Балък-
чиева, Койчев, Серафи-
мова…, все авторитетни, 
умни и всеотдайни педа-

гози успели да предадат 
всички необходими знания 
на своите ученици както 
по общообразователните 
предмети така и по специ-
алните  „растениевъдство” 
и „ животновъдство”. Все-
ки от тях  със свой принос 
за изграждането на випу-
скниците като личности и 
градивни хора.

    Стралджа стопли 
сърцата на неразделния 
курс. Срещата – спомен 
е запечатана на снимка с 
пожеланието напред във 
времето да има и други. 

Êàëîôåð – òóé ðúêîäåëíî 
ñåëî ñ õóáàâèíà ïðîñëàâåíî

Надя Жечева
Знаел е Калифер войвода 

какво прави през 1533-та 
когато избира да остане в 
това райско кътче и да ос-
нове селище – тъй хубаво, 
чисто българско с хора и 
славни , и знатни, че до 
днес да остане наричано 
„Алтън/златен/ Калофер”. 
Не е допускал само, че ще 
има селището много дра-
матична история с няколко 
опожарявания, но и с ново 
съграждане и с разцвет на 
занаятите и традициите. 
Оцеляването с инатлива 
упоритост е запазена и до 
днес. Доказват го широко-
скроените балканци, добри 
и скопостни хора, щедри и 
смели. И ако, ти, пътуващи 
приятелю, до днес си по-
дминавал Калофер, спри 
там, сред розовото ухание 
и камбанния звън. Ще те 
посрещне една удивител-
на българска атмосфера, 
едни прекрасни хора, за 
които „България” означава 
родина, но и чест, достойн-
ство, слава, щастие. Тук ще 
усетиш гордия Ботевски 
дух, ще  останеш изумен 
от скромността на един на-
роден дом, в който за пръв 
път поема въздух титанът 

на българската поезия, тук, 
по фините калоферски дан-
тели, ще разбереш що значи 
женска сръчност и въобра-
жение, а ръкоделни бурета 
и ножове ще ти подскажат 
за онази планинска гордост 
и мъжество срещу която не 
се излиза на глава.

Калофер – обкръжен от 
най-ясното синьо небе ни 
посрещна в тихия майски 
ден. И докато се любувахме 
на гледката с двукатните 
къщи потънали в зеленина, 
спомняхме думите на Иван 
Богоров:”Ако има село по-
прибрано, по-добричко и с 
по-окопитени жители, то е 
Калофер…” Още с първите 
стъпки разбираш, че си в 
един необикновен българ-
ски град. Великите стихове 
на Ботев  са на улицата, 
край реката, по пътя към 
мемориала, към родната му 
къща. Знаем ги наизуст, но 
спираме при всеки и четем 
на глас. В Калофер сме! 

Родната къща на поета, 
революционера, страстния 
родолюбец, героя  ни посре-
ща в тихото кварталче, днес 
огласено от множество дет-
ски смях. Ученици са прис-
тигнали да разгледат, да 
научат повече за Ботев, не-

търпели -
ви, любо-
знателни. 
Заедно сме 
в скромни-
те одаи. И 
ненадей -
но  чувам 
коментар 
на  малка 
принцеса: 
„Колко  е 
оголено!” 
Си г у р н о 
и с к а ш е 
да  каже : 
„Колко  е 
скромно!” 
Да, в ста-
ите  няма 
нищо  от 
днешния 

разкош. Простички шарени 
народни черги, бели пер-
денца над малките прозор-
чета, газена лампа, полици 
за съдовете, огнище, долап-
че…Богатството на този 

дом е друга. И то е неиз-
меримо! Дано да са го раз-
брали децата! Скромността 
на Христо Ботев може да 
се усети и от личните му 
вещи – джобен часовник, 
писалищни принадлежнос-
ти, стъклена мастилница, 
поставка за писалка. За 
скромност говори една кър-
па с монограм на дъщерята 
на Ботев – Иванка, както 
и едно хаванче с името на 
Венета. Потреперваш при 
мисълта, че си сред света 
на един от най-великите 
българи. Респектира бащата 
Ботьо Петков, книжовник, 
учител, умилява майката 
Иванка Ботева, една „вечно 
заета домакиня” родила 
9 деца. „Е, такава жена, 

грях би било ако не родеше 
Христа Ботйова, поета, 
революционера и войвода-
та!”, възкликва за нея самия 
Захари Стоянов.

Всичко по-нататък що 

видяхме, прочетохме, до-
коснахме беше за него – 
Христо Ботев. Онова, което 
ни трогна до сълзи, което 
ни развълнува и ни прикова 
беше знамето-реликва от 
сърма и злато с лъва и над-
писа „Свобода или смърт! 
1875” и четническата уни-
форма до него. Пред тях не 
се говори,  съпреживява се 
историята!...
Вдишваме дълбоко въз-

духа навън, усмиряваме 
вълнението, снимаме се 
пред скромния паметник 
на двора с трите думи 
„Той не умира…”, правим 

поклон и пред майката, 
кротнала под сенките в 
дворчето. Искаме да съх-
раним всичко, искаме да 
вярваме, че Ботев живее 
и ще живее. Помечтаваме 
си  децата да  са прочели 
и осмислили надписа в 
музея:”Да обичаме нашия 
народ, както безпределно 
го обичаше Христо Ботев! 
Да служим на народа си 
така, както безкористно и 
всеотдайно му служеше 
Христо Ботев! Да се борим 
против народните врагове 
така, както безстрашно се 
бори Христо Ботев!”
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Èíòåðåñíî îò ñòàðèòå âåñòíèöè
Ïîåòúò ñ âàòåíêàòà ãîñòóâàë â Ñòðàëäæà
Бр.6 в.”Стралджански 

вести” 24 март 2010 г.
80-годишната Недялка 

Кремъкова от Стралджа е 
човек, който пази в съзна-
нието си ценни спомени. 
Един от тях е срещата й с 
поета Пеньо Пенев, който 
гостувал в родния й дом в 
Стралджа през 50-те години 
на миналия век. Връзката 
е любимата на „Поета с 
ватенката” Ира /Сотирка/ 
от Ямбол, тази, на която 
посвещава най-дългото  лю-
бовно писмо: 1,20м. на 0,80 
м. Сотирка била хазяйка 
на Недялка  от времето на 
ученическите й години в 
Ямболската девическа  гим-
назия. При гостуването си в 
Стралджа  Сотирка довела и 
Пеньо Пенев. Младият мъж 
с нищо не впечатлил дома-

кините. Недялка до днес 
го определя като „кротко 

момче”. За това 
пък за Сотирка 
говори с особено 
възхищение. По-
казвайки педя тя 
пояснява: „С так-
виз дантели ходе-
ше момичето! И 
като се появи шо-
сето на две деле-
ше! С хубост…” 
Сама споделяла, 
че дава на лю-
бимия си пари 
за  цигари ,  а  в 
Стралджа се чу-
дели на горещата 
им любов. 

Удивително е , 
че в един и същи 
квартал, този в 
близост до ж.п. 

гарата, в Стралджа са ми-
навали двама от най-та-

лантливи-
те  българ-
ски поети 
– Яворов 
и  Пеньо 
П е н е в . 
Н е д я л к а 
Кремъкова 
си спомня, 
ч е  б аща 
й  Кунчо , 
който бил 
много ра-
б о т л и в 
човек, при 
спомена -
ването на 
Я в о р о в 
просто махвал с ръка: „ 
Какъв поет! Задиряше сел-
ските моми!”, което тя оп-
равдава с това, че за местни-
те хора  тогава да драскаш с 
молива не е работа като да 

ореш и сееш.
В дома на Недялка Кре-

мъкова, който се намира 
срещу гарата, е гостувал 
още един интересен човек 
– д-р Тъмнев, бивш съпруг 
на Лили Иванова, по онова 

време  лекар в Детски са-
наториум  в Котел. „Пил е 
от виното на тати, тропал е 
у нас стралджански хора!” 
разказва Недялка и продъл-
жава разказа си  за онова 
време през което да си ра-
ботлив и честен е гордост, 
да си учтив и уважителен- е 
задължение.

„… Човек се ражда, за 
да даде другиму любов. 
Оня, който никому, дори и 
на куче, не е дал поне капка 
любов,  той напразно е до-
шъл на този свят. По-добре 
щеше да бъде, ако майка му  
вместо него е родила камък. 
Такъв човек не познава 
мъката и щастието, няма да 
остане в сърцата на хората, 
те няма да го запомнят с 
добро. Такъв човек – по 
дяволите!”

Ï Ú Ò Å Ê À

Тъжен залез кърви над гората
Като прясна отворена рана
С тъжен ромон звъни на житата
Светозарната сребърна пяна.

Уморения ден догорява
Плаче вятърът – сбогом навеки!
Свечерява сега, свечерява
Над смълчаните бели пътеки.

Всеки своя пътека си има
Всеки бърза и търси човека…
И аз имах пътека любима,
И аз някога имах пътека!

Още крачка – и ето го края!
Извървяна е тя, извървяна…
Какво с мене ще стане, не зная,
Но едва ли пак пътник ще стана!

Много мили неща аз разлюбих,
Дори погледа кротък на мама.
Имах всичко…и всичко загубих-
Няма щастие, щастие няма!

Сам да бъдеш, така по-добре е .
Нищо в нашите дни не е вечно!
И най-милото ще отмилее,
И най-близкото става далечно.

Всяка клетва е само измама,
Всяка нежност крий удари груби-
Нека никога нищичко няма,
За да няма какво да се губи!

Всеки огън гори, догорява.
Никой извор во век не извира.
Туй, което  цъфти – прецъфтява.
Туй, което се ражда – умира.

Всеки друм става тесен за двама,
Всяка радост е бременна с мъка-
Нека никога срещи да няма,
За да няма след тях и разлъка!

…Догорелия ден над гората
Нека само кърви като рана…
Нека тъжно звъни на живота
Светозарната сребърна пяна…

1957г. Пеньо Пенев

"Изкупление" на Димитър Васин бе представена тези 
дни в Севлиево. След Габрово и София, книгата имаше 
своята първа среща с публиката в присъствието на нейния 
редактор Анжела Димчева. "Това са поетически импро-
визации, преливащи в лирически разговор през времето 
на поета Димитър Васин с неговия велик предходник... 
Поезия-изповед, поезия-диалог, поезия-памет, поезия-зов 
за преоткриване..." - казва редакторът на книгата на Дими-
тър Васин "Изкупление", посветено на 85-та годишнина 
от рождението на Пеньо, както самият Васин обича да 
нарича поета. 

Малцина  вероятно знаят, че между Димитър Васин и 
Пеньо Пенев има родство. Не само  кръвна родственост. 
А за онази невидима връзка, която усещаме с някой, който 
имаме като наше повторение и продължение, някой на кой-
то дори искаме да приличаме. Самият Васин е споделял, 
че на моменти е опитвал да подражава на Пеньо Пенев. 
Дотолкова, че в един момент си купил ватенка, напръскал я 
с вар, за да изглежда работна, и започнал да ходи навсякъде 
с нея.  "Дразнех много хора, но разбрах, че ватенката не 
стига да си Пеньо Пенев. Трябва истински живот, много 
обич, отдаденост и мисъл за далечината", споделя по-късно 
Димитър Васин.

Книгата е илюстрирана от сина на Пеньо Пенев - Вла-
димир Пенев с 12 рисунки. А посланието, което Димитър 
Васин отправя с нея, сам е написал на титулната страница: 
"Нека вярата не оскъднява!".

Åäíà âàòåíêà íå ñòèãà, 
äà ñè Ïåíüî Ïåíåâ

Ìèíàëî: Ïåíüî Ïåíåâ îòèäå â îòâúäíîòî ñëåä 15 
ãîäèíè ôëèðò ñúñ ñìúðòòà
Поетът шест пъти е правил опити да се самоубие – успява на 27 

април 1959 г.
Една от големите фигури в българската поезия безспорно е Пеньо 

Пенев. Геният, отишъл си без време на 29 години, е преминал в краткия 
си живот от „Осанна” до „Разпни го!”.Буен по нрав, кибритлия, чепат, 
но в същото време състрадателен и любвеобвилен – така го описват 
съратниците му от преди пет десетилетия. Поне половин дузина са 
опитите за самоубийства, които Пеньо прави.  Първият, с пистолет пред 
огледалото, е плод на несподелена ученическа любов. Това е страстен 
юношески зов за обич, от каквато бил лишен дори от най-близките си. 
Пенев е едва 14-годишен...

През 1950-та , след една нелепа случка във в. „Стършел”, свързана 
със загуба на голяма парична сума след приятелски гуляй „на заплата” , 
Пеньо си прерязва вените.

Загубил много кръв и изплашен от стореното, той се изправя на прозо-
реца и вика за помощ. Спасяват го. По-късно той собственоръчно описва 
случката: „Точно в 11 часа беше... Бликва струя алена кръв... Опръскани 
стени, опръскано легло, облян под... Кърваво писмо от 4 думи... Кръво-
излияние... Изгубване на съзнание ... Безчувствен труп сред стаята. И 
после – не помня , не знам... След обяд... Влезли – разбивайки вратите...”

Някъде през 1957 година Пеньо за пореден път отива в клиника, 
казват – за да се лекува от алкохолизъм. Тогава родителите на съпругата 
му Мария Господинова прибират нея и новородения й син Владимир в 
Тополовград. Това всъщност е май последната среща приживе на поета 
с детето му.

Излизайки от болницата Пеньо се запилява из страната. И така до 
началото на 1959-а, когато отново акостира в Димитровград. Гладът, без-
паричието, студенината, която лъха от местните културтрегери – всичко 
това така го подтиска, че той гълта шепа луминал, но отново малцината 
му приятели го откриват и спасяват живота му.

За да се стигне до 27 април 59-а. Говори се, че Пеньо имал някаква 
връзка с жена на име Божана, която лъгал, че е разведен, и за която се е 
готвил да се ожени. Някой обаче й подшушнал, че поетът има зад гърба 
си един развод, но де юре все още е семеен с Мария.

На 26 април, Цветница, към седем часа вечерта, Пенев и Божана били 
заедно. По-късно Пеньо отишъл у скулптора Копчев и поискал едно ножче 
и един молив - че имал да работи. Онзи му ги дал. После навестил друг 
свой приятел и взел самобръсначката му, за да се обръсне. Подарил му 
и запалката си.

Към двайсет и един часа се прибрал в хотела. Малко по-късно слязъл 
при музикантите и изял при тях едно кебапче.

Стоял в ресторанта до полунощ и към два часа се прибрал в стаята си. 
Хотелиерката казала, че е бил съвсем трезвен.

По-рано вечерта той обещал на приятеля си Митко Иванов, главен 
редактор на вестник „Димитровградска правда” тогава, да подготвят 
някаква хумористична страница за първомайския брой. Пеньо бил взел 
някакви материали със себе си, по които трябвало да пише. Обещал на 
редактора в понеделник в седем часа сутринта да бъде в редакцията.

Покойният вече професор Иванов разказва години по-късно в спо-
мените си: „Стана седем и трийсет, осем часа, реших да отида да видя 
защо Пеньо не идва. Отидох в хотел „Москва”, качих се в стая 118 и 
го видях с едната ръка на стола, с глава паднала върху масата, седящ 
отпуснат. Помислих, че е пиян. Издаваше някакви хрипове – като видях 
тубите веронал обаче разбрах какво е станало. Позвъних в милицията и 
в болницата. Оказа се, че е изпил 60 таблетки.

Качихме го в линейката агонизиращ, в пълно безсъзнание. Кога точно е 
умрял, не зная. Двайсет минути след като го изнесохме от хотела, обадиха 
ми се от болницата, че е починал.

В писмото, което бе оставил до лекарите, той пишеше, че няколко пъти 
те го спасяват, но сега е взел достатъчно количество лекарство. Депешата  
завършваше: „Ядец, медицино.”

Д-р Боян ЗАХОВ
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Ïîãëåä êúì ìèíàëîòî Ïîãëåä êúì ìèíàëîòî 
è ðîäîâàòà ïàìåòè ðîäîâàòà ïàìåò

Танцовата фор-
мация на чита-
лище Иречеково 
„Не з а б р а в к а ” 
смело върви на-
пред .  След  ня-
колко  успешни 
изяви на общин-
ски и регионални 
фолклорни про-
яви и спечелени 
призови места, 
сега момичета-
та се завърнаха 
с  Трето  място 
от  фолклорния 
събор „Славееви 
нощи” Айтос. Ра-
достта им е голя-
ма , а амбициите 
да  се докажат и 
на други престиж-
ни фестивали- да 
включат в своя 
актив от награди 
и първо място.

„Íåçàáðàâêà” ïðîäúëæàâà äà ñå äîêàçâà! Ïîä äúãàòà
Прекрасна дъга се изви над Стралджа  след дъжда 

привечер на 15 юни. Щастливците, които можаха да я 
наблюдават в целия й блясък, запечатаха явлението на 
снимка. Гледката наистина беше впечатляваща. Седем-
цветието ярко се открояваше на небето, а пълният кръг, 
символ на небесните врати,  припомни вярването, че да 
минеш под дъгата винаги е добър знак. 

На някой може дъждовното време да е омръзнало. 
Може да не сме доволни, че влагата съсипва  зеленчу-
ците. Но на природата не може да се противопоставяме. 
Най-добре е просто да я приемаме, да се радваме на 
красотата и богатството й, да я обичаме. И да я пазим!

Човек без минало е като 
дърво без корен. Не може 
да расте, липсва му  онова, 
което дава самочувствие и 
крила за полет. Стралджа 
е колкото древно толкова и 
интересно селище с богата 
история , с колоритни лич-

ности, градивни , активни, 
родолюбиви.

По настояване на кмета 
на общината Атанас Киров 
, съвместно с Исторически 
музей слагаме началото 
на една изследователска 
кампания за набиране на 

снимков материал и ин-
формация за кметовете на 
Стралджа. За някой от тях 
има съхранени факти, био-
графични данни и снимки, 
но за други в историята ос-
тава бяло петно. Нека заед-
но се опитаме да запълним 

тази празнина. Да открием 
всичко, което можем за кме-
товете на Стралджа, да ги 
опознаем. Това не само ще 
ни обогати, но ще ни даде 
стимул за повишаване зна-
нията изобщо за развитието 
на селището и общината.

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/

Íåäåë÷î Ìèíêîâ – ñóðîâèÿò êìåò, êîéòî  âñÿâà ðåñïåêò
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 из-
вадки от писмата на автора.

Отколе Стралджа не страда 
от излишък на свои по-извест-
ни или нашумели обществе-
ници и политически дейци. 
Те се броят на пръсти пък и 
тях познаваме недостатъчно, 
да не кажем почти никак. Ето 
защо е добре да узнаем нещо 
повече за тях. 

Един от именитите за време-
то си стралджанци е Неделчо 
Минков- с неспокоен жизнен 
път, споменаван кога с добро, 
кога не. Роден в средата на 19в. 
около 1855г. Негов прадядо 
е Кунчо от Стралджа, женен 
за Добра Койчева от Седла-
рево. Бащата на Неделчовият 
баща – Герги, бил богат човек, 
чорбаджия, имал доста злато и 
хиляда овце. Оженил се за бе-
дната Стояна пак от Седларево. 
Едно от децата им , Минко, е 
бащата на Неделчо. Жена му , 
Иванка , била от Блатец. И ако 
бащата бил дребен и мургав, то 
майката изпъквала с хубост – с 
тъмна коса и сини очи. Неделчо 
е четвъртото от общо петте 
им деца. 

Семейството живеело до 
старата мелница, близо до Чу-

чулигите, после се преместили 
зад сегашната градинка, дето са 
паметниците. От малък Делю 
бил своенравен , чешит и буен. 
Обичал да си тананика бун-
тарски песни. На майка му се 
изправяли косите и тя със свито 
сърце го гълчала:”Недей, Не-
делчо, турците ще те убият!...” 
Той бил много привързан към 
най-малката си сестра Дона. С 
нея ходели да жънат ангария  
през „турското присъствие”. Не 
останал неграмотен. Образова-
нието му проличава от факта, 
че е станал по-късно депутат 
и кмет, а за тези длъжности 
по Конституция се изисквало, 
освен другото и да бъдеш кни-
жовен/грамотен/.

Негови роднини твърдят , 
че участвал като опълченец в 
Освободителната Руско-тур-
ска война. Интересен етап от 
живота е неговата не най-обик-
новена женитба със стройната 

хубава лясковчанка Неда. 
Знае се, че  Неделчо е един 

от най-запалените митинга-
джии   на 3 април 1884г. в орга-
низирания митинг в Стралджа 
за Съединението с „Горна” 
България. Една година по-къс-
но се ражда първата му дъщеря 
Иванка. 

От 1886г. започва стреми-
телната кариера на Неделчо 
Минков когато по това време 
начело на държава излиза 
хъшът-държавник  Стефан 
Стамболов.   Времето е из-
ключително тежко, трудно. 
За да се спаси Отечеството 
се търсят хора  с твърда воля, 
дори сурови , които да въведат 
ред и сигурност като потъпкват 
всяка съпротива, без да об-
ръщат внимание на хленчове 
и ръмжения. Такъв вдъхващ 
доверие на новата власт бил 
и нашия земляк, вече избран 
за кмет. Той бива и високо 

удостоен да бъде и народен 
представител  в Третото Ве-
лико народно събрание  през 
октомври 1886 и юни 1887г., 
когато трябва да избират нов 
княз на мястото на отреклия 
се от престола  Александър  
Първи Батенберг. През сеп-
тември с.г. е избран за депутат 
в Седмото народно събрание  
вече за срок от три години. 
Интересна част от биографията 
на кметът Неделчо Минков е 
уволнението му заради това 
че набил Мустафа Ахмедов 
Шахпазооглу и съден за това. 
Явно Неделчо не си поплювал 
и без да се плаши от влиятелни 
турци  се намесвал енергично, 
за да всява ред. Стамболов по 
това време гледал „да не се 
дърпа” с агите. Все пак на него 
май му допаднал решителния 
стралджански кмет и тихомъл-
ком го възстановил на поста. А 
че имало нужда от твърда ръка 
в Стралджа  личи от факта, 
че по това време разбойници  
нападнали и пребили двамата 
пазачи  на Стралджанското 
блато. Между селата Кашла-
кьой /Зимница/ и Соруджилий/
Чарда/ били спипани петима 
въоръжени разбойници- турци. 
Инак сербез Неделчо наложил  
ред и спокойствие в общината. 
Той вселил такъв респект, че 
турците, когато ходели да гла-
суват, питали комисията:”Андъ 
съндъ Минкоолу?”/Къде е 
сандъкът/урната/ на Минков?”

/продължението 
в следващия брой/


