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ПРОДЪЛЖАВА НА СТРАНИЦА 6

ОЩЕ ПО ТЕМАТА – НА СТР. 3

С ГОСТУВАНЕТО НА ЦСКА СТРАЛДЖА 
НАПИСА СВОЯТА НОВА СПОРТНА ИСТОРИЯ Летните ремонти в общината продължават. И промяната е на-

лице. Освен към обновление на улици, усилията на общинското 
ръководство  са насочени и към така необходимия ремонт на об-
щински пътища. В нов вид вече са отсечките  Зимница –Чарда и  
Стралджа - Маленово. Предстои  полагането на маркировката и 
ремонтът на  мост, част от  обещанията  на кмета  към жителите 
на селата Чарда и Маленово. 

Промяната продължава!

По лична покана на Атанас 
Киров, кмет на община Стралджа  
и бивш футболист на „армейци-
те“, на 7 септември  на стадиона 
в Стралджа  гостуваха  футболи-
стите на ЦСКА. Армейците от 
града посрещнаха  отборът на 
Люпко Петрович   като  скъпи 
гости. Малки и големи искаха 
да стиснат ръцете на своите 
любимци, да се снимат с тях. 
Еуфорията достигна връхната 
си точка на стадиона , когато 
поздравление към гостите под-
несе  кметът Атанас Киров. Не 
по-малко развълнуван от публи-
ката той сподели радостта си, 
че може лично да посрещне на 

стралджанска територия  мом-
четата от своя любим отбор. А 
с това да допринесе  толкова ра-
дост на червените почитатели на 
Големия футбол. Гостуването на 
ЦСКА в Стралджа бе във връзка 
с 50 години от обявяването на 
селището за град.

По предварителна договорка  
ЦСКА изигра   майсторски  мач 

срещу  ФК“Поморие“, който 
очаквано завърши с резултат 1:0. 
За радост на местните фенове 
армейците - ветерани  изиграха 
приятелска среща  с ветераните 
от Стралджа.  

Публиката възнагради  футбо-
листите с  неподправена радост, 
много емоции и поддържащи 
лозунги, песни, скандирания.

„Не съм очаквал. Не можех 

дори да мечтая, че някога люби-
мият ми отбор ще играе на ста-
диона в родния ми град. ЦСКА 
в Стралджа. Това граничеше със 
сън. Е, случи се!  На 7 септември  
Стралджа бе футбол.  Стралджа 
живя с песни, факли и червени 
емоции. На стадиона можехме  
да се докоснем до любимите 
футболисти. 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
Взех  решение и чрез вестника го обявявам пред вас, 

хората, които бяхте до мен през последните 4 години:
ЩЕ СЕ КАНДИДАТИРАМ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА 

СТРАЛДЖА!  
И подчертавам дебело, че АЗ СЪМ НЕЗАВИСИМ 

КАНДИДАТ,  а не от ПП“Атака“ или от която и да било 
друга партия.

В последния ми работен ден реших да ви  напиша 
тези няколко реда и да ви призная, че се гордея, че имах 
вашата подкрепа. Това бе единствения мотив, който ме 
кара да продължа напред!

Не искам да ви затормозявам с високопарни слова и 
заучени реплики, а да ви поканя на 28 септември 2019г. на 
откриване на моята предизборна кампания, на която  ще 
дам отчет за свършеното през изминалите четири години.

Пожелавам на всички да бъдат живи и здрави! 
Очаквам вашата подкрепа!
Искрено ваш:

АТАНАС КИРОВ
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ОБНОВЕНИ 
ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

ПРОМЯНА, КОЯТО 
РАДВА И ГОРДЕЕ

И ул.“Стара планина“ вече е  
напълно променена. Новият ас-
фалт показа колко по-приветлив 
може да стане един район  на 
града. И живеещите на улицата 
с право се радват  не скривайки 
благодарността си към общин-
ското ръководство. 

Обновена  и обогатена е   дет-
ската площадка в централната 

част на града, най-посещава-
ното място от родители и деца.  
Наистина е хубаво да виждаш 
нови и нови промени в родния 
град, които те карат да се чувст-
ваш щастлив. А екипът на кмета 
Атанас Киров  не  се задоволява 
с това.  Има нови планове, нови 
идеи за реализиране. Промяната 
продължава!

ЧЕСТИТ ПЪРВИ
УЧЕБЕН ДЕН!

ПОВЕЧЕ ЗА ПРАЗНИКА НА СТРАНИЦА 2Когато човек навърши 50, се чувства  щаст-
лив и горд от постигнатото в най-ползот-
ворната възраст, но когато цял един град 

отбелязва полувековен юбилей, то тогава  емоциите 

се умножават по броя на жителите и на всички, онези, 
които са свързани по някакъв начин със селището.

НЕЗАБРАВИМ КОНЦЕРТ, СПОМЕНИ, 
ВЪЛНЕНИЕ, РАДОСТ И ГОРДОСТ

ГРАД СТРАЛДЖА НА 50 ГОДИНИ

ПЛАТЕНО
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ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!

ИЗЛОЖБА „50 ГОДИНИ ГРАД СТРАЛДЖА“

„ДА ПОЛЕТИМ КЪМ СТРАНАТА НА 
СВЕТЛИНАТА!“

Точно преди 50 години в Стралджа пристига радост-
ната вест, че  с Указ на Народното събрание  селището 
е обявено за град. Новината за кратко достига до 
всички. И радостта е голяма, заслужена. От тогава до 
днес изминаха пет десетилетия. На труд, вдъхновение, 
реализирани идеи, постижения. И промяна! Днес град 
Стралджа отбелязва своя  50-ти рожден ден.  Община 
Стралджа съвместно с Държавен архив Ямбол подари 
на гражданите една интересна и богата изложба за 
изминалите години,  с емблематични за времето си  
сгради, събития, личности, с интересни публикации 
от тогавашния в.“Стралджанска трибуна“…

Гостът на събитието Светлана Бъчварова, началник 
отдел „Държавен архив“ Ямбол  изрази удовлетворе-
нието си от добрата съвместна работа и изпълнението 
на идеята, която  жителите на града  оценяват високо. 
„Изложбата от 20 платна  е една ретроспекция на 
времето, опитахме се да покажем всичко ценно и 
добро съхранено  при нас като снимков материал и 
документи, за да върнем времето назад, да предизви-
каме спомени и разговори за миналото, за настоящето 
и бъдещето на този град.“, каза тя.

„ 50 години гордост! Чест за мен бе, че в последни-
те 4 години бях ръководител на моя град и на моята 
община и дадох своя принос в положителната про-

мяна за града, която съм сигурен , че ще продължи и 
занапред. Аз също съм роден през тази 1969 година и 
всеки "рожден ден" на град Стралджа приемам като 
свой.“, каза при откриването на изложбата Атанас 
Киров, кмет на общината отправяйки благодарност 
към съорганизаторите от Държавен архив. И добави 
развълнуван: „ Обичам те, Стралджа!“

Десетки граждани и гости на Стралджа се спират, за 
да разглеждат снимките, по-възрастните разпознават 
сред тях себе си, разказват спомените си, по-младите 
разпитват за подробности…Сред най-развълнуваните 
е 85-годишната гореща родолюбка Сирма Тодорова. 
Безкрайно щастлива от факта, че е родена на този па-
метен ден, тя със сълзи на очи си припомня миналото. 
„Работехме с голямо желание и с вярата, че правим 
добрини за родния край. Помагахме си, бяхме сигурни, 
че ако някой има трудности и проблеми всички ще се 
опитат да му помогнат. Възпитавахме и децата си в 
труд, учехме ги на доброта, сърдечност, искреност, 
почтеност. И вяра, защото без вяра не се живее, без 
вяра човек е като без корен…“

… Изложба, която радва, възпитава и те кара да се 
чувстваш щастлив, че си част от родното място, че 
имаш макар и малък принос за развитието напред. 
Честит празник, Стралджа! Честит празник, страл-
джанци! 

НЕЗАБРАВИМ КОНЦЕРТ, СПОМЕНИ, 
ВЪЛНЕНИЕ, РАДОСТ И ГОРДОСТ

Общинското ръководство орга-
низира за празника един наистина 
незабравим концерт, който събра на 
площада малки и големи, жители и 
гости на града. Преди официалното 
начало хората  имаха възможност да 
разгледат както ретроспективната фо-
тоизложба, така и специалния брой на 
в.“Стралджански вести“, които чрез 
богатия снимков материал ги върнаха 
назад във времето и предизвикаха 
мили спомени. Като наследници и 
приемници на най-младата история 
на Стралджа  всеки имаше какво 
да разказва, което допълнително 
обогатяваше настроението. В своето 
обръщение  Атанас Киров, кмет на 
общината, изрази най-точно всеоб-
щото вълнение. Споделяйки, че сам 
той е роден през 1969-та, годината  
когато селището е обявено за град,  
г-н Киров  с радост покани на сцената 
своите набори: последния роден в село 
Стралджа - Георги Кабаков и първият 
роден в град Стралджа-  Николай 
Димитров. Много топло прозвучаха 
по-нататък думите на г-н Киров за 
градивните години по утвърждаването 
на Стралджа като град, задружността 
и готовността на хората да бъдат част 
от съзиданието, развитието напред, 
за постигнатите успехи във всички 
направления. Той поднесе своята 
благодарност към стралджанци за 
постигнатото и дадените примери за 
колективен живот добавяйки поже-
ланието и днес да бъдем достойни 

наследници на дедите. Да живеем и 
работим  единно, сплотено и в името 
на родния град: „Горд съм, скъпи съ-
граждани, че съм кмет на Стралджа! 
Ще дам всичките си сили , за да 
направим по-красив нашия роден 
край и да виждам хората усмихнати 
и щастливи, спокойни за днешния и  
уверени в утрешния ден!“ 

Поздравявайки своите връсници 
Николай и Георги той ги определи 
като символичната връзка между 
минало и настояще. Всеки от тях се 
обърна с конкретни пожелания към 
стралджанци за здраве и успехи, за по-
добро бъдеще на града, който обичаме.

Като специален гост на съби-
тието народният представител от 
ПП“Атака“   Волен Сидеров, също 
отправи своето празнично поздрав-
ление към стралджанци. Той отдаде 
заслуженото на всички живели и 
работили през последните пет десе-
тилетия, благодари  на кмета Атанас 
Киров и неговия екип, които упорито 
и всеотдайно в продължение на четири 
години успяха да направят видими 
промени в града, да докажат, че ко-
гато се работи с любов и с мисълта 
да правиш добро за съгражданите, 
резултатите са налице и те се оценя-
ват от хората. Много мило прозвуча 
и личния спомен на г-н Сидеров 
от гостуването му в Стралджа през 
70-те години на миналия век  като 
журналист когато имал възможност 
да се запознае отблизо с характера и 
бита на местните хора. 

Поздравление по повод празника 
поднесе и областният управител 

Димитър Иванов, според който  за 
изминалите 50 години Стралджа може 
да направи една добра равносметка, 
за да продължи напред със силата и 
вдъхновението за нов градеж.  

Стана ясно, че за празника на 
Стралджа са пристигнали поздрави-
телни телеграми от Цвета Караянчева, 
председател на Народното събрание, 
Десислава Танева, министър на зе-
меделието, храните и горите, Жечо 
Станков, зам.министър в министер-
ство на енергетиката,  Мая Манолова, 
омбудсман на РБългария, Димитър 
Иванов, областен управител на област 
Ямбол, Стоян Варналиев, културен 
деятел.

Приятно начало на концерта сложи 
младата и талантлива стралджанка,  
ученичка на НУФИ“Ф.Кутев“ Котел 
Симона Данева, която изпълни три на-
родни песни. От там нататък  сцената 
се изпълни с красота, феерия, танци 
, песни, костюми… Великолепните 
майстори на танци, песни и музика 
от  ансамбъл „Пирин“, който бе гост 
на града по лична покана на кмета 
Атанас Киров, показаха своето изку-
ство в пълния му блясък. Многократно 
публиката ги възнаграждаваше с 
аплодисменти. Хората истински се на-
слаждаваха на спектакъла, поднесен с 
високо професионално майсторство и 
заразителна всеотдайност, предизвик-
вайки родолюбие, гордост, самочувст-
вие. „Браво! Напълнихте сърцата ни с 
радост! Благодарим ви за усмивките, 
за настроението, за българщината!“, 
споделяха развълнувани зрителите 
като мнозина пожелаха да стиснат 

ръката и на директора на ансамбъла 
Данислав Кехайов. 

Още неотърсили се от вълнението 
след концерта присъстващите бяха из-
ненадани от празничните фойерверки. 
Вечерта приключи с вито българско 
хоро , на което се хванаха и малки , 
и големи. 

Празникът на Стралджа под-
крепиха не малко родолюбиви 

дарители:
Кооперация „Панда“
ЕТ“Трансвел ВМХГ – Велко Велев
Булгартрансгаз ЕАД
ЕТ Тодор Стайков
Инфрастрой инженеринг ООД
ЕТ ПВМ Манавски – Петко Петков
ЦКБ
ППК Начало 93
ПТК Съгласие
ИНКОМ ПВ ООД
Валентин Ревански 
МУРРА  2002
ЗПТ АД
ПЧЗК
Денис строй 91 ЕООД
Виола АЕ
ЕТ“Елка Велчева“
ДИЧОНИ ЕООД
ЕТ Дани 3 Йордан Стоянов
ЕТ“Девима“-Александър Станчев
Джамбаз – Агро ООД
ЕТ“Йоана-Станка Йорджева“

Лидерът на „Атака” Волен Сидеров 
поздрави жителите на Стралджа по 
случай 50 години от обявяването 
на населеното място за град. Той 
беше официален гост на събитието 
и беше посрещнат от стралджанци 

изключително топло.  Той изказа бла-
годарности към кмета Атанас Киров, 
заместниците му Гроздан Иванов 
и Иван Иванов, както и към цялата 
общинска администрация. „Когато 
искаш да се грижиш за града си, може 
да го направиш. Поздравявам ви за 
това. Аз се постарах да помогна с как-
вото мога и както мога като народен 
представител, като човек, който има 
връзки с правителството. Радвам се, 
че го направих. Поздравявам и кмета, 
и кметската управа за този часовник, 
където разбрах, че младите вече се 
срещат”, отчете Сидеров постиже-
нията на градоначалника и админи-
страцията му.  „Аз ви поздравявам 
от сърце, че Стралджа е град от 50 
години. Ще правя всичко възможно 
да се развива още повече, но да не 
забравяме, че  земята е това, което 
ни храни. Това е нашият корен, ”, 
заяви той. . „Искам да ви пожелая да 
сте живи и здрави вие, семействата 
ви, Света Богородица да ви закриля. 
Най-важното дали си град, или село, 
са хората, които живеят там. Вие сте 
истински хора, истински българи. 
Да сте живи и здрави, да се радвате 
на поколения и аз знам, че България 
ще пребъде. Да живее Стралджа”, 
пожела на стралджанци лидерът на 
„Атака”.  От партията припомнят, 
че благодарение на съдействието на 
Сидеров беше ремонтиран основен 
булевард в Стралджа. 

ГРАД СТРАЛДЖА НА 50 ГОДИНИ ЗДРАВЕЙ, УЧИЛИЩЕ!

И пак е есен. И пак е първи учебен ден. Малки и големи, устремили 
се към храма на знанието, участваха в празничния първи учебен ден в 
основните училища на община Стралджа.

Стихове и песни  за знанието, за първоучителите звучаха в  ОУ“Св.
Св.Кирил и Методий“ Стралджа, в ОУ“Хр.Ботев“ Войника и ОУ“Св.
Св.Кирил и Методий“ Зимница. Всеки от учителите получи цветя и 
признателност за труда. Развълнувани, плахи и любопитни за първи път 
прекрачиха прага на училището първокласниците, за които събитието 
ще остане  съкровен спомен. 

Eдин прекрасен, наситен с радост и настроение първи уче-
бен ден  организираха в детските градини “Здравец“  и „Мати 
Рубенова“ Стралджа. Деца и родители участваха в празника, в 
който имаше песни, танци, стихотворения,  сълзи от радост и 

щастливи усмивки. От тук, от детската градина,  започват първите 
стъпки към знанието, първите навици към добро възпитание, 
първите приятелства, първите лудории и скъпи спомени. Всички 
добре чуха поздравлението на директорите Мима Вълкова  и 

Веска Йорданова и пожеланията за успешна  и вълнуваща нова 
учебна година. 

В двете детски градини гост на тържествата беше  Живка 
Йорданова, нач.отдел „Хуманитарни дейности“ при общината. 
От името на кмета Атанас Киров тя се обърна   с топли привет-
ствени думи към децата, учителите и родителите. 

Вълнение, радост, надежди, 
усмивки и цветя, много цветя 
за учителката. За тази, която 

поема детската ръка, за да води всяко 
мъниче  по пътя към знанието. По 
традиция училищния двор в СУ“П.
Яворов“ Стралджа се изпълни  с 
празнично настроени родители, учи-
тели и деца. Топли и сърдечни бяха 
думите в поздравлението на директора 
Валентина Маринова, която заедно 
с  благодарностите към общинското 
ръководство и кмета Атанас Киров за 
грижите и вниманието към най-голямо-
то общинско училище, добави насър-
чителни думи към първокласниците и 
всички ученици, изрази увереността 
си, че учителите отново ще дадат 
всичко от себе си за образованието 
и възпитанието на учениците. Роска 
Стойкова, секретар на общината, под-
несе приветствие от името на кмета в 
което изрази загрижеността за децата 
на града, подчерта готовността общи-
ната да поддържа възможно най-добри-
те условия за учениците. Сред гостите 
беше и Боряна Атанасова, председател 
на Училищното настоятелство. 

…И звънна първия звънец тържест-
вено. „По вода да ни върви!“, плисна 
менчето директорът г-жа Маринова. 

И тръгна към класните стаи  шарената 
колона с малки и големи. Напред, към 
знанието!

Разбира се, най-развълнувани в този 
първи учебен ден бяха най-малките, 
първокласниците, които за първи път 
седнаха на новите чинове. В очите на 
някой имаше неподправена радост, 
други се въртяха неспокойно, трети  
поглеждаха плахо към усмихнатата 
учителка. Родителите, горди и щастли-
ви, осъзнали важността на събитието, 
насърчаваха децата  да бъдат смели. Със 
затрогващо търпение, настойчивост, 
старание  всеки от учителите се опита 
да създаде празнична и незабравима 
обстановка в първия час. И очакване, 
че всички в клас ще бъдат и съученици, 
и приятели.  

 Всички училища и детски градини 
започнаха успешно новата учебна годи-

на. Ремонтирани и освежени училищ-
ните сгради отговарят  на съвременните 
изисквания  за провеждане на модерно 
образование – използване на мултиме-
дии, провеждане на електронни уроци, 
извънкласни форми и др. 

В най-голямото общинско училище 
СУ“П.Яворов“ ще се учат   около 550 
ученици, които са разпределени в  
26 паралелки.  Като добър показател 
се отчита, че осмокласниците тази 
година  са 40, разпределени в две па-
ралелки, като едната е профилирана, а 
другата професионална, първа степен. 
Първокласниците, които тази година 
училището  посрещна  достигат 60.

ОУ в Зимница запазва броя на уче-
ниците си  около 130, всички в самос-
тоятелни паралелки.

В защитеното  ОУ“Хр.Ботев“ 
Войника“ по традиция учителският 
колектив доказа, че със собствени сили 
и енергия може така да подготви учили-
щето, че то да изглежда привлекателно 
за учениците. И да ги мотивира всеки 
ден да тръгват за учебните занятия с 
интерес и готовност.Общият брой на 
учениците е малко над 50. 

За пътуващите  от съседните села е 
осигурен транспорт. Тенденцията за 
изпращане на децата да учат в по-го-
лемите градове и демографската криза 
като цяло налагат утвърждаването на  
слети паралелки , но опита на учи-
телите е достатъчен, за да се оказва 
необходимото внимание  на всички 
при равни условия.  

В ОУ – Стралджа, където се учат 
деца от  близките ромски квартали, 
учениците тази година  приближават  
450 . Полудневните групи са увеличени 

от три на четири, още 17 са останалите 
паралелки от първи до 7 клас. За всички 
деца са осигурени максимално добри 
условия за обучение, възпитание, 
спортуване.  Броят на първокласни-
ците е  44. Както това училище така 
и останалите, са напълно обезпечени  
с  необходимите  кадри – с баланс на 
опитни, професионално подготвени 
и млади, мотивирани да работят и да 
се доказват.  

С традиционните тържества започна  
новата учебна година и в детските 
градини.  Четирите групи в ДГ"М.
Рубенова" Стралджа  са пълни, над 
100 деца  се обучават в базата, която с 
право се определя като детски дворец. В 
групата-Зимница  приемат над 50 деца. 
Там общината вложи  не малко средства 
за ремонт  на покрива ,  на помещенията 
и игрушките на двора. В ДГ"Здравец" 
Стралджа, където напълно обновиха 
кухненския блок,  броят на децата 
също е над  100. Тази година там са и 
най-малките от детската ясла. В две 
групи , над 40, са малчуганите, които 
посещават филиала в Лозенец, близо 
20 са децата в групата с. Първенец, 
където тази година общината осигури 
средства за подновяване на дограмата, 
окачени тавани, смяна на покрива и 
други строителни дейности, които 
промениха облика на сградата.

Това, което остава да добавим  е по-
желанието за  успешна и спорна нова  
учебна година.

 Учениците да са старателни , при-
лежни и любознателни, учителите – все 
така търпеливи, внимателни, вдъхновя-
ващи, родителите – отговорни и винаги 
готови да бъдат в помощ на обучението.

СЛЪНЦЕ В ОЧИТЕ, НАДЕЖДА В СЪРЦЕТО

В центъра на града, на  
площада В Стралджа,  кра-
сив часовник отмерва вре-
мето. Вижда се от всички 
посоки. И вече дава заявка, 
че ще превърне в символ 
на селището. Часовникът 
се вписва много добре с 
площадното пространство. 
Той е с електронен блок на 
управление, с джи пи ес 
синхронизатор и LED RGB  
осветление.  

Идеята за монтирането 
на градски часовник, по-
редна красива промяна в 
Стралджа,   е на общинското 
ръководство  и е  във връзка 
с отбелязване 50-годиш-
нината от обявяването на 
селището за град. 

СТРАЛДЖА ИМА СВОЯ 
ГРАДСКИ ЧАСОВНИК

/от страница1/
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За нас, местните жите-
ли, Стралджа е нашият 
живот и дом. Гордеем се с 
правите, благоустроени и 
широки улици и от подре-
дените също в права линия 
красиви кестени, чинари и 
липи. Вдишвайки аромата 
им, се разхождаме по 
просторния център и пло-
щад, заобиколен от инте-
ресните и добре оформени 
фасади на Общината, 
Хотел ”Хемус”, ДСК и 
банка, Битовия комбинат, 
Пощата и Читалището и 
аранжираните около тях 
зелени площи и цветни 
фигури.  Радват очите ни 
внушителните сгради на 

СУ ”Пейо Яворов”, ОУ ”Кирил и Методий” и жилищните блокове. 

50 години са много време.  Но нека си припомним как изглеждаше 
селището в края на 60-те години.

Стралджа през 1968г.
Моите лични спомени за село Стралджа са от януари 1968г., когато 

започнах работа в Техническата служба на Общината.
Стралджа бе голямо селище, с добро географско местоположение, 

удобни транспортни връзки. В селото вече имаше родилен дом, 
болница, винпром, предприятие за дървообработване, шивашки, 
кожарски и обущарски  работилници, дараци, житни складове. 
Земеделието бе многоотраслово и добре развито – отглеждаха се 
пшеница, царевица, цвекло, памук. Край селото бяха разположени 
хубави зеленчукови и овощни градини. 

Строителният бум на жилищни сгради през 60-те и 70-те годи-
ни беше вече във възхода си, както като цяло в България, така и в 
нашия регион.

В тези години това беше добра предпоставка да се мисли и работи 
за обявяването на Стралджа за град. Едно от големите предимства, 
които Стралджа имаше през 1962г. при действащ кмет Тяна Толева, 
е създадената Техническа служба в Кметството.

Преди 1962г. техническото обслужване на всички населени места 
в Ямболска околия се е извършвало  от специалисти в управление 
”Архитектура и благоустройство” на Окръжния народен съвет. 
Това струва големи усилия, време и средства, както на клиенти, 
така и на експерти.

Тогава в окръжното управление ”Архитектура и благоустройство”  
работи и един местен строителен специалист – Димитър Балъкчиев. 
Там той се проявява като много добър професионалист – геодезист 
и отговорен служител, комуто през 1962г. е поверено оглавяването 
на новосъздадената Техническа служба в Община Стралджа. Не си 
спомням какви други обстоятелства го връщат в родното му място, но 
в едно съм сигурна – гласувано му е високо доверие от инженерния 

състав и административното управление на ОНС-Ямбол.
Районът, който е определен за обслужване от новоизграденото 

звено в общината, обхваща селата Стралджа, Воденичане, Маленово, 
Лозенец и Атолово. Целта е населението да бъде обслужено на място 
и отблизо, своевременно, за да не се губят време, сили и средства. 
Застроително-регулационните планове на тези населени места са 
вече поверени на общината и Д. Балъкчиев.

Димитър Балъкчиев – основател и
ръководител на Техническата служба в 

Стралджа/1962 -1980г./

Димитър Балъкчиев е роден през 1929г. в с. Стралджа. Завършва 
„Мелиоративно строителство”. След казармата започва работа по 
специалността в Окръжен народен съвет – гр. Ямбол. С назнача-
ването му на работа в Стралджа, се завръща в бащиния си дом, 
където живее със семейството си - съпругата Славка Балъкчиева 
/начална учителка /и децата - Росица и Стефан.

Новоучредената техническа служба е устроена в една стая в 
сградата на кметството. Състои се от Д.Балъкчиев – експерт и 
В.Митъркова - чертожник.

Димитър Балъкчиев за няколко години поставя техническото 
обслужване в Стралджа и региона на много високо ниво. Това са 
специфични услуги, касаещи ЗПИНМ/Закон за планово изграж-
дане на населените места/ и имотното състояние на гражданите. 
Основната дейност на службата се състои в предоставянето на 
услуги на хората, като издаването на скици за строеж и водо-

снабдяване; скици за снабдяване с нотариален акт, за подялба 
на имот, за урегулиране на имотите/парцелите/; издаване на 
удостоверения за данъчни и тарифни оценки на имотите, които 
да послужат пред съда; даване на строителни линии за къщи, 
огради, стопански постройки, предаваеми места и урегулиране 
на граници.

Обзавеждането и оборудването на службата е бавно, но все 
пак се осъществява за няколко години – набавят се класьори за 
съхраняване на плановете, чертожна маса, параван за обслужване 
на клиентите, бюра  и чертожни инструменти и т.н. ОНС помага 
като устройва службата с най-ценните инструменти– теодолит, 
нивелири, жалони, призми и др.

Застроително–
регулационни планове/ЗРП/ на 

Стралджа

Първият Застроително–регулационен план /ЗРП/ на село 
Стралджа е одобрен през 1909г. С него се очертани регулационните 
граници на селото и улиците, които са широки, просторни, ориен-
тирани в посоките – север–юг и изток–запад, с малки изключения.

Следващият ЗРП е изработен от „ГЕОПЛАН-ПРОЕКТ” – 
гр.София, одобрен през 1958г. и валиден до 1980г., относно който 
Балъкчиев казваше „Това е законът на града, който трябва да се 
спазва!”. Съставните части на този план – инженерните платна, 
разписните листове, трасировъчните скици, реперни карнети 
и нивелачни репери старателно се съхраняваха  и се ползваха 
ежедневно в работата.

През 1980г. е одобрен нов  Идейно-застроителен регулационен 
план на град Стралджа. Работата по него е започва още през 
1971-72г. В първия етап планът се работи от екипа на арх. Русков 
– гр. Ямбол. Вторият и окончателен вариант е изготвен от екипа 
на арх. Горанов – гр. София. Идеята на този план е Стралджа да 
бъде един нов, модерен и съвременен град. Към този план имаше 
и специално разработени проекти за:

- Централна градска част /ЦГЧ/;
- Балнеоложки център с плувен басейн с олимпийски размери 

в района на минералните извори;
- Индустриална зона в южната част на града.
През 1982-83г. е изработен и одобрен Нивелетният план и 

Подземният кадастър на гр. Стралджа.
През 1990г., поради настъпилите обществено-политически 

промени и намалени капиталови разходи, се наложи актуализация 
на Идейно-застроителния регулационен план от 1980г. По същите 
причини пет години по–късно се направи частично изменение на 
плана, касаещ Централната градска част /площада/.

Нови планове се изготвяха тогава и на селата – Воденичане, 
Лозенец, Маленово, Зимница, Иречеково и др.

Правилното съхраняване и поддържане  на всички тези планове, 
както и на съставните села, беше едно от основните изисквания и 
задължения към всички специалисти в службата от този период.  

І част

Обявяването на Стралджа за град се 
посрещна с радост и с големи надеж-
ди. Във връзка с това дългоочаквано 
събитие се проведоха множество 
културно-масови мероприятия, кои-
то внасяха празнично настроение 

в обществения живот. В две от тях 
бях активен участник, поради което 
все още се вълнувам от преживяното 
тогава.

В читалището се проведе виктори-
на. Всички квартални организации на 
ОФ/Отечествения фронт/ представиха 
отбори от по пет човека , на които бяха 
раздадени разработката на въпросите, 
с които трябваше да участват.

Аз тогава работех в Ямбол, а живеех 
в Стралджа. Включиха ме в отбора на 
V квартал, а въпросите и разработе-
ните отговори по тях ми ги предаде 
всепризнатия , неуморим и талантлив 
деятел в областта на културата Стефан 
Иванов /Стефанчо/. На неговата пока-
на за участие в отбора  не можах да 
откажа. Уважавах огромното му жела-
ние да направи нещо добро за хората  
и ми беше приятно да го подкрепям с 
каквото мога.  А в случая от мене се 
искаше да науча  предоставените ми  
текстове и да отговарям безпогрешно. 
Заради честта на квартала най-вече 
трябваше да се представя добре.

Вероятно участниците и от другите 
квартали  са били обладани от страх 
да не се изложат. Всеки искаше да се 
представи добре пред препълнения 
с хора салон, дошли да научат нещо 
за Стралджа, интересът към състеза-
нието между кварталите беше голям. 
Всеки желаеше неговия квартал да 
бъде първенец. 

Викторината създаде много мило 
празнично настроение у хората.  
Материалите, с които е проведена 
викторината са запазени.  И сега 
могат да служат  като интересно 
и полезно четиво  за историята на 

нашия град, върху разработката им с 
голяма любов дълго време са работили 
Едрьо Шидерски, Иван Димчев, Илия 
Панайотов и мн.други.  Тогава за пръв 
път пред многобройната публика  се 
изнасяше голяма част от техните 
проучвания и обобщения. 

Другото празнично културно-ма-
сово мероприятие беше проведено 
на стадиона. Интересът към него  
беше изключително голям. Целият 
стадион беше обграден от хора пред 
които всяка квартална организация 
на ОФ изпълняваше своя самодейна 
програма.  Пееха се песни, играеха се 
хора, рецитираха се стихове, а пред-
ставителите на един от кварталите 
изигра откъс от пиесата „Хоро“ по 
А.Страшимиров, режисьор и изпъл-
нител беше Йордан Миронски.

Много мило допълнение към тър-
жеството бяха децата които при всеки 
антракт излизаха на тревата, пълзяха, 
бореха се и се гонеха,  а публиката им 
се радваше от сърце. 

 Пети квартал трябваше да изпълни 
програмата си последен. От него хора-
та очакваха да видят една  театрална 
разработка  на легендата за Трифон 
и Добри , които запалили Сарая и 
прогонили неговите обитатели, за да 
не тормозят хората  от Стралджа и 
околните села. 

Водещите на програмата Станка 
Крайчева  и Киро Ив.Тодоров/Тодака/ 
трябваше да забавят обявяването , 
защото слънцето току що залязваше и 
беше още светло. О, колко хубав беше 
залезът тогава! Може би на много от 
зрителите им се искаше  да продължи 
повече, за да бъде по-дълга насладата 

от това красиво божествено явление.  
Но за програмата на V квартал беше 
нужна тъмнина. Иначе прожекторите 
които насочваха вниманието  към 
действащите герои не можеха да 
изиграят своята роля. Предвидените 
огнени пламъци и ефекти  щяха да 
впечатлят хората по-слабо, ако ставаха 
на светло.

Напразно сме се страхували, че 
хората ще се разотидат, защото стояха 
на стадиона повече от 3 – 3,5 часа. 
Подценили сме тяхното любопитство 
към това, което се подготвя пред очите 
им: облечени мъже в народна носия 
, препасали саби, нарамили пушки, 
затъкнали в поясите си пищови, за-
дълбочено обсъждат своите проблеми 
и явно са малко притеснени за успеха 
на своето дело. А далече някъде край 
стадиона кръстосва кавалерията на 
Исирлийския паша, решил да унищо-
жи хайдушката чета.

Публиката  наблюдаваше действия, 
които пораждаха огромно любопит-
ство. Явно допадна на хората , завладя 
умовете и сърцата им, породи праз-
нични патриотични чувства.

Наблюдавах Стефан Иванов и 
виждах, че напрежението го напуска. 
Успехът явно му носеше удовлетворе-
ние и радост.

Програмата не беше още закрита, 
когато  той попита групата на зет си 
Димитър Миронски , могат ли на 
следващия ден да закарат агрегата в 
Мараш.  „Разбира се!“ – беше техният 
отговор, след като по радиото беше 
разгласено, че на следващия ден, по 
същото време, легендата ще се изиграе 
още веднъж, но вече в местността 
„Мараш“. 

Ку к е р с к а т а  г р у п а  п р и 
НЧ“Стралджа 2016“ се превърна в 
атракцията на Фестивалния праз-
ник в Китен. Красивите , зрелищни 
кукерски костюми, танцът на мас-

кираните мъже  предизвикаха жив 
интерес сред многобройните гости  
на курорта. Групата беше поканена 
да вземе участие и в дефилето когато  
малки и големи имаха възможност 
да се снимат с кукерите, да се докос-
нат до  богатството и красотата на 
стралджанското народно изкуство. 

През август кукерите от 
НЧ“Стралджа 2016“ бяха част и от 
богатата програма на Фестивала на 
народната носия в Жеравна. Всеки 
от  участниците пази прекрасни 
спомени от тези изяви, което е до-
пълнителен стимул да се поддържа 

традицията все така автентична, 
жива и непреходна. 

КОГАТО ТРАДИЦИЯТА ТЕ 
ИЗПЪЛВА С ГОРДОСТ

ЗА  КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАВАЛ 

„С МУЗИКАТА НА МАТЬО ДОБРЕВ“

СТАТУТ НА КОНКУРС ЗА КАВАЛДЖИИ 
„С МУЗИКАТА НА МАТЬО ДОБРЕВ“

В ПАМЕТ НА КАВАЛДЖИЯТА НА НАРОДА- МАТЬО ДОБРЕВ
09.11.2019г.(събота)- гр. Стралджа

МИНАЛОТО РАЗКАЗВА

МОЯТ РАЗКАЗ ЗА НАЧАЛОТО

В ПЪРВИТЕ ГОДИНИ НА ГРАД СТРАЛДЖА

/продължава в следващия брой/

/продължава в следващия 
брой/

Спомени на Георги Александров

В чест на 50-тата годишнина на град 
Стралджа ТД "Кале"- гр.Стралджа на 
24 август 2019 г. организира поход от 
ловна хижа с. Седларево до ловна хижа 
с.Калояново в подножието на планината 
Гребенец. Общината ни подсигури с 
автобус и в нажеженото августовско 
утро се озовахме на отправната точка. 18 
души тръгнахме на запад и си припом-
нихме похода от същото място посока 
хижа "Люляк" на изток също с масово 
участие. Летните горещини ни накараха 
да променим пътеката и се движихме 
в тунел от зеленина с отморяваща по-
чивка на ловната чешма, чиято тънка 
струйка освежи зажаднeлите. Изгледът 

към равно Загоре на юг през овалите на 
предпланината радва очите и душите ни. 
Поради удължения път не стигнахме до 
другата ловна хижа, някой трябваше в 
късния следобед да свърши определена 
работа на Събкина чешма свързана с 
пренасяна не материали, затова се вър-
нахме с отбиване в село Седларево по 
стръмния наклон. Туристите за пръв път 
чуха за Седларевското кале, за подобна 
на Синините камъни Халка, която не 
се вижда от пътеката. Всички останаха 
доволни, а здравословното вървене с 
часове донесе приятната умора.

Атанас БАЛЪКЧИЕВ

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД С 
ПОСВЕЩЕНИЕ

ОБЯВА
Тел. 0897027064 продава 2-етажна къща с двор 2 дка 
в Стралджа. Цена по договаряне.

ЗАЯВКА

Целите на конкурса са:
• отдаване на заслужена почит и признателност към кавалджията на народа от гр.Стралджа 

- Матьо Добрев;
• популяризиране на музикалното наследство на виртуозния инструменталист, така че не-

говата музика да живее и  вдъхновява;
• предоставяне възможност за изява на изпълнители на кавала  от цялата страна и предста-

вяне на   най-добра интерпретация на музиката на Матьо Добрев, откриване и стимулиране 
на млади дарования.

ПРОГРАМА НА КОНКУРСА:
Ден: 09.11.2019г.-събота;
Час: 10.00 часа – Откриване и прослушване на участниците;
Място на провеждане:  гр. Стралджа, салона на НЧ „Просвета 1892”-гр. Стралджа;
Място на закриване и гала концерт на лауреатите, носители на награди  от конкурса: 18.00ч., 

салона на НЧ „Просвета 1892”-гр. Стралджа.

I.РЕГЛАМЕНТ.
В конкурса „С МУЗИКАТА НА МАТЬО ДОБРЕВ“ могат да участват индивидуални изпъл-

нители, които изпълняват мелодии на кавал- авторска творба на Матьо Добрев и мелодия по 
избор, разпределени в сдледните възрастови групи:

II. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ.

Първа възрастова група – от 7 до 14 години;
Втора възрастова група – от 14 до 18 години;
Трета възрастова група – над 18 години.

Всички участници в рамките на 8 минути трябва да изпълнят две мелодии :

• Авторска творба на Матьо Добрев;
• Мелодия по избор.

Всеки участник изпраща заявка за участие по приложения образец. Срокът за подаването 
им е 31.10.2019г. 

Редът за явяване на участниците в Конкурса се определя по възрастови групи, въз основа 
на заявките, изпратени на посочения адрес.

Заявките се изпращат на адрес:

гр. Стралджа, ПК 8680
ул.  „Хемус” №12
Отдел „Хуманитарни дейности”

или на ел. поща:
e-mail:   straldjainf@yahoo.com

• Всички разходи, са за сметка на 
участниците или на институциите, които 
представят;

• Участниците не заплащат такса 
участие;

• Всички участници трябва да се явят 
навреме, преди започването на конкурса и 
да се регистрират;

• Носителят на специалната награда 
от името на Кмета на община Стралджа 
господин Атанас Киров не може да участва 
в следващите конкурси.

• 
ЖУРИ  И  КЛАСИРАНЕ
 Жури от специалисти – музиканти, 

етнолози, фолклористи и други изявени 
представители прослушва и оценява изпъл-
нителите. Те ще бъдат класирани по раздели 
и възрастови групи. Решението на журито 
е окончателно.

НАГРАДИ

Журито ще присъди:

• Първа, Втора и Трета във всички 
възрастови групи;

• Специална награда от името на 

Кмета на община Стралджа господин Атанас 
Киров;

• Всички участници получават 
Грамота за участие.

Специални награди от дарители:

• Специална награда-кавал от Милен 
Минков от с. Трапоклово, обл.Сливен- модел 
Матьо Добрев от палисандър и алуминий 
от майстор Кръстьо Димов;

• Специална награда-кавал от 
Кръстьо Димов- БНР, изработен от пали-
сандър, модел сватбарски;

• Специална награда-кавал от Тодор 
Дросев- майстор на кавали от гр. Габрово, 
обл. Габрово.

Наградите ще бъдат връчени лично от 
дарителите.

НАГРАДЕН ФОНД – 1 500 лв.

За справки и допълнителна информа-
ция:04761/64–68

Заявки не се приемат по телефон.

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ   

ЗА УЧАСТИЕ В
КОНКУРС ЗА КАВАЛДЖИИ 

„С МУЗИКАТА НА МАТЬО ДОБРЕВ“
В ПАМЕТ НА КАВАЛДЖИЯТА НА НАРОДА- МАТЬО ДОБРЕВ

От………………………………………………………………………………...........................…
/трите имена на участника /

Възраст:………………………………………………………………………...........................….

Представител на ………………………………………………………………..............................
/наименование на институцията, ако има такава/

Адрес: гр./с. …………………….…..…, ул. …………………………………...
бл. ……., вх. …….., ап. ………, телефон: …………………………………...

/адресът на участника или институцията, която представя/

Кандидатът ще се яви в следната възрастова група:

Първа възрастова група – от 7 до 14 години .....................................      -   
Втора възрастова група – от 14 до 18 години  .....................................   -   
Трета възрастова група – над 18 години   ................................          -     

Ще изпълни:

1.Авторска творба на Матьо Добрев-……...................………………………………….
2.Мелодия по избор-.……………………………..................……………………………

Декларирам, че съм съгласен/а с условията на конкурса.

Дата:.......…………2019г.                                                         Заявител: ……………………
                                                                                                                            /подпис/

Митка БОМБОВА

Димитър Кавалджиев

Киро Тодоров
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НАЦИОНАЛЕН ПОХОД „КОЗЛОДУЙ – ОКОЛЧИЦА“ 
И УЧАСТИЕТО НА СТРАЛДЖАНСКИТЕ ТУРИСТИ

Идеята за провеждането на поход „По стъпките на 
Ботевата чета“ принадлежи на трима големи българи. Това 
са Павел Делирадев – писател и войвода на ВМРО, Димитър 
Осинин – писател и Иван Великов – историк и археолог. 

През 1946г. те преминават, проучват и отбелязват марш-

рута от Козлодуй до Врачанския балкан. С подкрепата 
на държавата Димитър Осинин ръководи поставянето 
на маркировъчни каменни знаци и възпоменателни па-
метници. През 1947 г. по маршрута преминава и първата 
организирана група от София и Лом от 18 участника.

Интересно е да се знае, че и преди 1946г. е имало групи, 
които преминават по Ботевия път. Бивши четници уточ-
няват мястото, където е загинал Ботев. През 1878г. козло-
дуйци правят помен на загиналите четници. През 1888г. 
Захари Стоянов и Панайот Хитов пеш преминават пътя на 
четата. След 1947г. преминаването по Ботевия маршрут 
става национална проява. В първите години ръководството 
и организацията  е на Централния туристически комитет,  
а след 1957г., когато е възстановен  БТС – той поема тази 
почетна задача. През годините в помощ на БТС са и други 
организации, а сега главен организатор  се явява областната 
администрация на гр.Враца.

Походът се провежда от 27 май до 2 юни всяка година. 
Походната колона следва 120 км маршрут от Козлодуйския 
бряг до връх Околчица. В него вземат участие ученици, 
туристически дружества от страната, клубове и секции 

по туризъм от висшите учеб-
ни заведения. В маршрута се 
включват и индивидуални 
участници. Походниците се 
придружават от автомобили и 
автобуси, които също се прид-
вижват  в организирана колона 
от бивак до бивак.

Областната администрация 
Враца осигурява храна, питей-
на вода и транспорт за участни-
ците – ученици. Изискванията 
за походниците  е да са еки-
пирани за участие в прояви  

за пешеходен туризъм, да опазват чистотата на околната 
среда и спазват дисциплина и определения ред по време 
на похода. Походът се провежда по следната програма:

- Първият ден участниците пристигат в гр.Козлодуй 
– вечерта се провежда възпоменателен митинг- заря,

- На другия ден има беседа с участниците в „Ботев 
парк“ и среща с граждани в центъра на града

- Следва преход до местността „Матеев геран“.
След почивка се продължава до „Попово ханче“ с.Бутан

- Денят  приключва в с.Софрониево – където е 
построен бивака.

- Вечерта има художествена програма в центъра 
на селото.

- Следващият ден се преминава през селата 
Липница, Алтемир, Добролево и се нощува в с.Борован

- На другия ден маршрута продължава до с.Баница, 
където се провеждат спортни и туристически игри между 
участниците

- На 31 май походната колона изминава разстояние-

то между с.Баница и местността „Милин камък“. Бивакът 
е построен в местността „Речка“

- На 1 юни преходът е до  м.“Ботева поляна“, после  
м.Камарата, където е лобното място на Христо Ботев.

- Същата вечер за участниците в похода край ла-
герния огън се изнася концерт

-  На 2 юни походниците вземат участие във все-
народното поклонение на вр.Околчица и отпътуват за 
родните си места.

Първи представят  Стралджа в Националния туристи-
чески поход туристите от ССТ, водени от Георги Събев, 
учител по механизация и Дженка Драголова, учителка по 
история и география.

Георги Дяков от гр.Ямбол си спомня: „Аз като ученик 
от втори курс през 1966г. с огромно желание приех да 
участвам в този поход. С моя курсов ръководител за-
почнахме трескава подготовка. Най-напред осигурихме 
палатки. Техникумът разполагаше с три броя , остана-
лите набавихме от ТД“Кале“ и ТД“Кабиле“ Ямбол. За 
съжаление, всички бяха стари, кърпени, неугледни. Зле 
бяхме и с другата екипировка – анораци, раници, обув-
ки. Но това не ни спря. До Козлодуй пътувахме с влак. 
Нямахме придружаваща кола за багажа и екипировката. 
Когато пристигнахме – онемяхме от видяното – почти 
всички групи бяха със специално изработени екипи, нови 
палатки, спални чували. Но независимо от това успешно 
завършихме похода на вр.Околчица.

На следващата година отново бяхме в походната колона, 
но вече си бяхме взели поука. Бяхме добре екипирани и 
осигурени с транспорт за багажа. От  1966г. до 1978г. 
туристите от ССТ вземат дейно участие в похода. Това 
става благодарение на безрезервната подкрепа от страна на 
директора на техникума Георги Мечков и гл.счетоводител 
Георги Андонов, които също са вземали участие в проя-
вата. Това се дължи и на всеотдайността на учителите – 

ръководители – Георги Събев, Дженка Драголова, Трошан 
Трошанов, който е със седем участия като ръководител, 
Илия Манчев, Георги Дяков – вече като учител, Стоянка 
Горнакова, Атанас Генчев, Димо Димов, Митко Маринов 
и Минчо Минчев. Голяма заслуга за успешното и безпро-
блемно завършване на проявите имат и отговорниците по 
транспорта, строителството на биваците и изхранването на 
участниците – Въндьо Маринов, Запрян Вангелов, Ранко 
Боянов и Теньо Тенев. Общо участвали през годините от 
ССТ са към 180, като от Стралджа са били Йовчо Христов, 
Стоянка Мирчева, Вангелия Тодорова, Зорка Ангелова, 
Димитър Илиев, Върбина Иванова, Богдан Богданов, Еньо 
Димитров, Георги Стойчев и Любо Костов.

За съжаление след закриване на ССТ тази родолюбива 
проява не намери подръжници в Стралджа. Едва тази 
година една малка, но добре организирана група учени-
ци от ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ достойно представи 
Стралджа в Националния поход. Заслуга за организирането 
и участието в проявата има Недка Парушева, Стоянка 
Райчевска, Георги Маринов и Илия Божилов. Техните 
усилия бяха подкрепени и от ТД“Кале“. Участието в тра-
диционния Национален туристически поход „По стъпките 
на Ботевата чета „Козлодуй – Околчица“ е изява , изпъл-
нена с дълбоко съдържание и невероятни емоции. Да се 
надяваме, че традицията ще бъде продължена.

ЕДРЬО ШИДЕРСКИ

/Продължение от стр.1/
В агитката бяха децата на града, 

заедно с родителите си, влюбени в 
червената идея. За да изпеем заедно  
гордо и щастливо  всички армейски 
химни.“, споделя Гроздан Иванов, зам.
кмет и председател на клуб „Армейци“ 
Стралджа. По-късно в сърдечна и при-
ятелска атмосфера  гостуването про-
дължи с разговори с   Пламен Марков, 
Люпко Петрович, Стойчо Стоилов, 
Ивайло Петров – Пифа…Имаше серио-
зен анализ на българския футбол, имаше 
размяна на спомени, имаше обсъждане 
на нови идеи.

 Това е твоят град да има за кмет  един 
спортист, който знае как да достави 
радост на привържениците на футбола. 
И го прави с готовност, за да напише 
градът своята нова футболна история.

С ГОСТУВАНЕТО НА ЦСКА СТРАЛДЖА 
НАПИСА СВОЯТА НОВА СПОРТНА ИСТОРИЯ

ОИК СТРАЛДЖА  РАБОТИ 
НА ПЪЛНИ ОБОРОТИ

ПЕСНОПЕЙКИ  ОТ 
ТАМАРИНО И САРАНСКО  
СЕ ИЗЯВИХА ВЪВ ВОДЕН

От 7 септември с Решение № 887 
– МИ/30.08.2019г. на ЦИК  встъпи в 
редовен работен процес новоназначе-
ната Общинска избирателна комисия 
в Стралджа, която е в състав от 13 
членове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимир Митев Желев – предло-

жен от ПП ГЕРБ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мима Атанасова Атанасова – пред-

ложена от ДПС
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Андонов Андонов- пред-

ложен от Коалиция“Обединени 
патриоти“

СЕКРЕТАР:
Гергана Антонова Кавалджиева – 

предложена от БСП
ЧЛЕНОВЕ:
Донка Нихтянова Иванова – пред-

ложена от ПП ГЕРБ
Надка Манчева Моллова- предло-

жена от ПП ГЕРБ
Милена Вълева Иванова-Ненчева- 

предложена от ПП ГЕРБ
Атанаска Димитрова Христова- 

предложена от БСП
Атанаска Атанасова Кабакова- пред-

ложена от БСП
 Желязка Стоянова Тончева – пред-

ложена от БСП
Милена Вълева Вълева- предложена 

от Коалиция „Обединени патриоти“
 
Валентин Янков Георгиев- предло-

жен от ПП  Воля
 
Жени Колева Петрова – предложе-

на от Обединение „ Демократична 
България“

 Многобройните почитатели на българското народно творчество,  които 
аплодираха участниците в тазгодишния фолклорен празник „Воден пее и 
танцува“ отдадоха заслужено внимание   и  на фолклорната певческа група 
от Тамарино и Саранско. С много желание и ентусиазъм самодейците  в 
този смесен родолюбив колектив изучават местни народни песни, за да ги 
представят на различни събори и фестивали като доказателството, че пазят и 
обичат всичко наследено от дедите. Особено интересни са  народните носии 
с които излизат на сцената. Успешно беше и индивидуалното изпълнение  
на Таня Иванова. 

„Фолклорната група с участието на жени от Тамарино и Саранско е един 
добър пример за любов към фолклора и желание да се разпространява, да 
се обогатява, да се предава на младите. Ние ще продължаваме да помагаме 
това да се случва с убедеността, че нашият край има богато и интересно 
минало, че в нашите села живеят истински родолюбци. Благодарни сме на 
общинското ръководство, което подкрепя изявите на самодейците!“, споде-
лят радостта си  Нела Илиева, кмет на Тамарино и Румен Димов, кметски 
наместник в Саранско. 

 За самодейците от с.Поляна лятото се 
оказа богато на изяви и награди.  Групата 
взе участие в Националния фолклорен 
фестивал „Стойно Черногорски“ в 
с.Бузовград, където се класира на първо 
място. Празникът, посветен на годиш-
нина от  Илинденско-преображенското 
въстание събра стотици участници и 
зрители, които се радваха на богатата 
фолклорна програма.

През м.юни родолюбците от Поляна 
се включиха в  47-то издание на  
Мегданско веселие „Долината на лозите 
пее и танцува“ в Сунгурларе, където 
спечелиха първото място  и статуетка 
заедно със  специални поздравления от 
Петър Димитров, председател на жури-
то за изпълнението на народните песни 
и обичая „Повранки“. Публиката ги въз-
награди със заслужени ръкопляскания.

Фолклорната група, в която членуват 
възрастни жени от селото,които добре 
познават местните обичаи, песни, но-
сии, достойно защити  името на Поляна 
и на Фестивала на етносите, багрите и 
котленския килим в Котел, от където се 
завърнаха със специален диплом.

Пенка Иванов, кмет на селото, поздра-
ви сърдечно самодейците за постигнати-
те успехи с пожелание да продължават 
да бъдат пазители и разпространители 
на местния фолклор.

Приятна промяна радва жителите 
и на най-малките села в общината.  В 
Правдино, където  в предния мандат 
някой разруши читалището, като за 
това се платиха десетки хиляди ле-
вове, дълго време хората изпитваха  
остра необходимост от помещение, 
където  да се събират по различни 
поводи.  Днес положението вече е  
различно. Общината  насочи необхо-
димия ресурс за ремонт на старата по-
щенска станция, която вече е напълно 
преобразена. Новият пенсионерски 
клуб  радва  хората, които  оценяват 
грижата на общинското ръководство и 
се радват, че вече имат своето любимо 
място за срещи и други развлечения. 

Набор 1964г. организира една вълну-
ваща среща в родното село Маленово. 
Порасналите момичета и момчета, кои-
то трябваше да положат доста усилия, 
за да се разпознаят след изминалите 
десетилетия, искрено се радваха, че 
могат да стиснат ръката на старите 

приятели, да си припомнят ученически 
приключения, спомени, преживявания. 
Специален гост на срещата беше  първа-
та им учителка Димитринка Младенова 
и един от класните ръководители 
Атанас Атанасов, които отправиха 
сърдечни поздравления.

Лятото се оказа подходящ сезон и за 
празненство на родените през 1969г. 
Навършили своя половин век  набо-
рите обърнаха специално внимание 
на Мирослав Димов, който пожела 
заедно с тях да отпразнува личния си 
рожден ден.

НОВ КЛУБ РАДВА ЖИТЕЛИТЕ НА ПРАВДИНО

ВЪЛНУВАЩА СРЕЩА В МАЛЕНОВО

За децата от ДГ“Здравец“ един септемврийски  
ден ще остане в съзнанието им, ще го съхранят 
като едно приключение , което ражда мечтата за 
една професия.

Демонстративното  месечно занятие на пожар-
никарите от РС ПБЗН в Седмицата на пожарна 
безопасност беше очаквано събитие в детската 
градина. Малките предварително научиха какво 
трябва да се прави в подобни ситуации и когато 
воят на специализирания автомобил огласи квар-
тала, те вече знаеха много добре какво трябва 
да направят. Умело насочвани от учители и 
възпитатели малчуганите напуснаха сградата 
за възможно най-кратко време и наблюдаваха 
с огромен интерес „погасяването“ на пожара , 
изнасянето на две „пострадали“ деца  и даването 
на първа помощ. За пореден път деца и възраст-
ни станаха свидетели на тактико-техническите 
способности на силите и средствата на РС ПБЗН 
– Стралджа за реагиране при пожари, бедствия 
и извънредни ситуации. 

Особено интересно за децата от ДГ“Здравец“, 
разбира се, беше след това когато всяко дете 
имаше възможност да  пробва каските на по-
жарникарите,  да пуска водата, да задава своите 

въпроси. Сред зрителите бяха и момчета от отряд 
„Млад огнеборец“, които насърчаваха своите 
малки приятели да бъдат смели и общителни. 
Най-хубавото е , че всичко, което научиха  децата 
със сигурност ще бъде обсъждано в семействата. 
И може би от това събитие ще се роди не една 
мечта на бъдещ пожарникар.

С това демонстративно занятие пожарникарите 
от Стралджа приключиха Седмицата на пожарна 
безопасност.

ПОЖАРНИКАР ЩЕ 
СТАНА АЗ!

ЛЕТНИ УСПЕХИ НА САМОДЕЙЦИТЕ 
ОТ ПОЛЯНА

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

На снимката: Роска Стоева, секретар на общината, връчва печатите 
на председателя на ОИК с пожелание за спорна и успешна работа.
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50 ГОДИНИ ГРАД СТРАЛДЖА

Колектива на ж.п. гара Стралджа през 
60-те години на м.в.

Мъжки хор към ритуална зала с 
участие в класическия ритуал „Сватба“. 
Впечатляващо е изпълнението на 
„Многое лета“. Идеята за сформиране 
на хора е дадена от Станка Крайчева, 
инициативата поема  Тодор Кодев.

Прави от дясно на ляво: Курти Куртев, 
Божидар Байчев, Тодор Кодев, Васил 
Пилаев, Иван Тодоров, Иван Янев,Георги 
Каравичев, Христо Георгиев/ръководи-

тел/, клекнали – Димитър Сотиров и Иван 
Топчиев. В групата са и екипа ритуалчици: 
Донка Атанасова, Иванка Рандева, Калудка 
Караколева

Тончо Тончев като кукер със свалена маска 
– гостуване на кукери по домовете

Самодейци на фестивал в Пъдарево
Спартакиада на стадиона с участието на 

самодейците на Тончев
Манифистират „Въжички“
„Даване име на дете“ в ритуалната зала
Благослов за най-малкия гражданин

С носии край трибуната
Екип на общината за провеждане на граж-

дански ритуали през 70-те години:
От дясно на ляво Иван Димитров, Донка 

Атанасова, Калудка Иванова, Калудка 
Караколева, Иванка Рандева, Станка Крайчева 

Кукери на стадиона 
Звеното на Сирма, звеновод Киро Шидера
Жечко Вълчев рецитира
Ученици от ССТ на мостчето до старата 

хижа „Люляк“
Футболисти от 70-те

Фотоизложбата, посветена на 50-годишнината от обявяването 
на Стралджа за град предизвика обясним интерес. Разглеждането 
на снимките предизвика разговори за едно отминало време, за 
хора, отдали своя труд за родния край, за събития, променили 

облика на Стралджа.
Да, разбира се, че снимките бяха твърде малко , за да обхва-

нат всичко в пет десетилетия. И не малко от нашите читатели 
предоставиха снимки от своя семеен архив, за да дообогатят 

спомените.
Днес предоставяме на вашето внимание част от тези снимки. 

С благодарност към всички, които продължават да ни изненадват 
с документи, спомени и фотоси за историята на родния град.

СНИМКИТЕ СА 
ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ: 

СИРМА ТОДОРОВА, ДОНКА 
АТАНАСОВА, ИВАНКА 
РАНДЕВА, ЙОРДАНКА 
ЗДРАВКОВА, МИНКА 

СТЕФАНОВА, ДОБРА ПЕНЕВА

ИСТОРИЯТА В СНИМКИ


