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Инж.Иван Митев, 
Председател на ОбС – 

Стралджа:

  Видеокамери монтира община Стралджа  като надеждно 
средство срещу престъпността в града. Първите устройства 
, поставени на възлови места, вече работят. Целта на об-
щинското ръководство е през 2020г.  броят на монтираните 
камери да достигне  20  като екраните за наблюдение ще 
бъдат под вниманието на дежурните в общината с пряк 
достъп и до РУ. Видеата позволяват връщане назад, което 
осигурява проследяване на събития и разпознаване на хора 
с престъпни намерения. Община и РУ съвместно работят 

по проекта, който има за цел осигуряване спокойствието 
на гражданите и ликвидиране на престъпността в района. 

Монтираните камери в общинския център са първия етап 
на кампанията. Средствата , вложени за изграждане на но-
вото оптично трасе , са 10 000 лв. осигурени от общинския 
бюджет. За следващата година са предвидени още 16 000 
лв. европейски средства чрез МИГ. 

През 2020 г.  видеонаблюдението ще обхване  и  селата 
Лозенец, Атолово, Зимница , а до края на мандата -  и всички 

селища на общината.  
Поставената цел за максимално ограничаване на прес-

тъпността в града и общината още преди 4 години започна 
със създаване на Общинско охранително звено, което се 
справя много добре със задълженията си. Сега очакванията 
са  видеокамерите да респектират всеки, който е решил да 
нарушава законите и Стралджа да се превърне в добрия  
пример за    град, в който жителите  чувстват  грижата на 
община и полиция за спокойствие и сигурност в дните.
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Инж.Иван Митев е роден на 03.06.1958г. в гр. Ямбол.
Средно образование завършва в гр. Сливен.
Продължава  образованието си във Висше военно артилерийско 

училище в гр. Шумен, специалност „Електронно - изчислителни 
машини“. Трудовата си кариера започва като офицер  в Ракетно 
поделение в гр. Ямбол

През2001г. завършва и второ висше образование във ВТУ „Св. 
Св Кирил и Методий“ специалност „Право“. Работил е като 
главен инспектор във Военна полиция гр. Сливен.

Председател на Инициативен комитет в с. Лозенец от 2014г. 
за невъзстановяване на базата за съхранение на боеприпаси и 
взривни вещества „ Стралджа –Мараш“, в която през 2012г. 
загинаха наши съграждани и която кауза отстоява упорито 
и безотказно. Активен общественик, радетел за чиста околна 
среда, горещ родолюбец, който продължава народните  тра-
диции, дава добър пример  на младите.

Женен. Баща на две деца,  син и дъщеря.
Девиз: Никога не се предавай!

-Г-н Митев, как приехте избора Ви за председател на ОбС – 
Стралджа?

Огромна чест, доверие и отговорност е да бъдеш избран за 
Председател на Общински съвет – Стралджа. Благодаря на всички 
колеги от Общинския съвет, които ме подкрепиха и повярваха в 
мен, че мога да се справя с ангажиментите в работата и очаквани-
ята на хората.

„ВЯРВАМ, ЧЕ НОВИЯТ 
МАНДАТ ЩЕ СЕ ЗАПОМНИ 

КАТО НАЙ-УСПЕШНИЯТ 
И КОНСЕНСУСЕН В 
УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ОБЩИНАТА!“

ПЛАТЕНО

/продължава на стр.3/

СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
В СТРАЛДЖА

С „ФОЛКЛОРНА МАГИЯ“ АНСАМБЪЛ 
„ВЪЖИЧКИ“ ОТБЕЛЯЗА СВОЯ 55-ТИ 

РОЖДЕН ДЕН 

Истинска наслада за очите и 
душата беше празничния концерт 
„Фолклорна магия“ с който ан-
самбъл „Въжички“ отбеляза своя 
55-ти рожден ден. Наследниците 
на уникалният фолклорен колектив, 
създаден от талантливия хореограф 
Тончо Тончев в  началото на 60-те 
години на миналия век, доказаха, 
че са достойни продължители на 
едно родолюбиво дело, увлякло 
хиляди почитатели на българско-
то танцово и музикално-певческо 
изкуство. През всичките тези 55 
години ансамбъл „Въжички“ не 
само зае своето достойно място в 
обществения и културен живот на 
града и общината, на страната, но и 
натрупа огромен актив от престиж-
ни награди, спечели уважението 
на публиката и неизменно предиз-
виква респект към творчеството на 
певци, танцьори и инструменталис-
ти. Тяхното могъщо и автентично 
излъчване на сцената заразява с 
родолюбие, връща към корена, 
към всичко българско, стойностно 
и непреходно. И дава неоспорими 
доказателства, че Стралджа наисти-
на е една фолклорна магия!

Нели Тончева Кавалджиева, 
председател на НЧ“Стралджа 2016“ 
, дъщеря на Тончо Тончев, пред-
стави историята на ансамбъла а на 
финала добави:  „Днес всички при-
знаваме приносът на „Въжички“  
за доказване  непреходността на  
стралджанското народно творчест-
во. Нито времето, нито събитията 
ще променят отношението ни към 
това народно богатство, „Въжички“ 
е част от живота ни и ще пребъде   
докато има хора които обичат  
нашите танци, свирят нашите 
хора, пеят нашите песни, докато 
публиката отвръща с тази огромна 
любов на изявите ни,  докато всички 

ние заедно правим необходимото 
за поддържане на традициите, за 
съхраняване на танците, песните, 
носиите. Нека това бъде и завета ни 
към бъдещите поколения!“

Минути по-късно на сцената  
под ръководството на  Каньо 
Канев  се люшна вихрения танц 
на буенечките и залата гръмна в 
ръкопляскания, сменяха се   носии, 
буенечки, оживя танца „Пеперуда“,  
участниците в различните форма-
ции към ансамбъла вложиха цялото 
си   старание, за да покажат, че 
успешно приемат майсторството на 
предците. Красиво допълнение за 
празника беше участието и на гос-
тите от ансамбъл „Лисец“ Омуртаг 
с ръководител Стойчо Тончев. 
Организаторите  бяха  подготвили и 

богата фотоизложба за историята на   
легендарния ансамбъл „Въжички“.

След вълнуващите моменти на 
сцената, след смяната на любими 
народни танци  кметът на общината 
Атанас Киров  поздрави участници-
те в концерта, благодари сърдечно 
на всички танцьори, певци и оркес-
транти за всеотдайността и връчи  
награда – Плакет – златен с герба 
на общината и Представителна 
значка. С ръкопляскания зала-
та посрещна и новината, че с 
Решение на Управителния съвет 
на Съюза на музикално-танцовите 
дейци в България от 31.10.2019г. 
ФА“Въжички“ се награждава със 
Специална награда – Плакет по 
повод 55-та годишнина от създа-
ването му. 

ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ - 
СТРАЛДЖА

ОРГАНИЗИРА
творческа среща с ВЕСЕЛИНА СЕДЛАРСКА,

изявен журналист и писател, родена в Стралджа.
На 10 декември 2019 г. от 17,00 ч.
В Клуб на пенсионера – Стралджа

Заповядайте на един приятен разговор за живота, 
за щастието, за българина и българщината!

сн. Кирил Киров
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НОВИЯТ КМЕТ НА КАМЕНЕЦ 
ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ, ПЪРВИТЕ 

РЕЗУЛТАТИ СА НАЛИЦЕАТАНАС КИРОВ, кмет на Община Стралджа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
1. Димчо Атанасов Стойков- МК
2. Цони Стефанов Цонев- МК
3. Дора Йовчева Стоянова – Костова- МК
4. Ангел Иванов Ангелов- МК
5. Христо Стойнов Христов- МК
6. Иван Парушев Митев- МК
7. Петър Иванов Драгиев- МК
8. Нели Тончева Кавалджиева- МК
9. Елица Младенова Иванова- МК
10. Валентина Дженкова Митева- МК
11. Янко Стоянов Добрев- БСП
12. Койчо Тончев Койчев- БСП
13. Йордан Койчев Йорданов- БСП
14. Иван Георгиев Иванов- БСП
15. Стоян Георгиев Георгиев- БСП
16. Мария Толева Иванова- БСП
17. Тодор Жеков Железов- ГЕРБ

НОВИТЕ КМЕТОВЕ НА СЕЛА
с.Зимница
МИЛЕН ИВАНОВ СТАМОВ
с. Каменец
ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
с.Воденичане
МИЛЕН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
с.Лозенец
ДИНКА ТЕНЕВА КАРАИВАНОВА
с.Иречеково
НИКОЛАЙ САВОВ ГЕНОВ

Новоизбраният ОбС в Стралджа проведе 
своето второ заседание в обстановка на 
деловитост, единодушие и готовност за 
ефективно решаване проблемите на града 
и общината.Без никакви възражения бяха 
гласувани новите постоянни комисии към 
ОбС.

Комисията по бюджет и финанси ще 
се председателства от Димчо Стойков, а 
членове са Петър Драгиев, Нели Тончева, 
Иван Георгиев, Тодор Железов.

Комисия по социални дейност с предсе-
дател д-р Дора Йовчева и членове- Петър 
Драгиев, Елица Иванова, Койчо койчев и 
Мария Толева

Комисия по устройство на територията 
и евроинтеграцията с председател Христо 
Стойнов и членове – Димчо Стойков, Цони 
Цонев, Стоян Георгиев, Йордан Койчев.

Комисия по общинска собственост и 
стопанска политика с председател Иван 
Георгиев и членове – Елица Иванова, Нели 
Тончева, Цони Цонев, Тодор Железов.

Комисия по законност, обществен ред и 
нормативна уредба с председател Ангел 
Ангелов и членове – Валентина Митева, 
Христо Стойнов, Янко Добрев, Койчо 
Койчев.

За зам.председател на ОбС единодушно 
беше одобрен Цони Цонев.

Със свое решение съветниците определи-
ха индивидуална основна месечна заплата 
на кмета на общината  в размер на 1750 лв. 
ОбС определи средна продължителност 
на работното време на председателя на 

ОбС – не по-малко от 84 часа месечно, а 
възнаграждението му – в размер на 40% 
от индивидуалната основна месечна за-
плата , определена за кмета на общината. 
Възнаграждението на общинските съвет-
ници ще бъде в размер на 40% от средната 
брутна работна заплата на общинска адми-
нистрация за съответния месец. Гласувани 
бяха и индивидуалните основни месечни 
заплати на кметове на кметства:

Кмет на кметство Воденичане – 839 лв.
Кмет на кметство Зимница – 985 лв.
Кмет на кметство Иречеково – 839 лв.
Кмет на кметство Каменец – 839 лв.
Кмет на кметство Лозенец – 867 лв.

ГРИЖА ЗА МЛАДО ПОПЪЛНЕНИЕ 
В ОБЩИНАТА

С оглед задоволяване потребностите от 
изпълнителски и ръководни кадри Община 
Стралджа ще отпуска стипендии на сту-
денти обучаващи се в редовна форма по 
бакалавърски и магистърски програми във 
ВУЗ по специалностите педагогика, соци-
ални дейности, медицинска специалност, 
журналистика, икономика , архитектура и 
строителство. Целта е не само насърчаване 
на учащите се за постигане на по-високи 
резултати в обучението, но и завръщане в 
родното  място, подпомагане развитието  
чрез квалифицирани и млади специалисти, 
които са нужни за просперитета на родния 
край. 

Без възражение беше приета  новата 
структура на общината с обща численост 

на персонала 99 бр. Одобрени бяха 5 броя 
кметове на кметства и 16 бр. кметски на-
местници.

От 38 на 40 потребители  е променен 
капацитета на социалната услуга на ЦСРИ 
– Стралджа, считано от 01.01.2020г., а на 
ЦОП – от 15 на 20 потребители.

ОбС утвърди  и маршрутното разписа-
ние на междуселищната автобусна линия 

Стралджа – Войника- Каменец-Поляна и 
обратно. Дадено беше съгласие за предоста-
вяне на общински имоти – полски пътища и 
напоителни канали, които не функционират, 
но попадат в масиви за ползване на земедел-
ски земи, да се включат в споразуменията 
за определяне на масивите за стопанската 
2019-2020г. при цена в размер на средното 
рентно плащане за съответното землище.

Новоизбраният кмет на 
с.Каменец Елеонора Георгиева 
встъпи официално в длъжност. 
На работното й място я предста-
ви лично Атанас Киров, кмет на 
общината.

„С  Елеонора Георгиева, 
новият кмет на  Каменец,  за-
почваме трескава работа по об-
лагородяване на селото. Освен 
асфалтиране на една от улици-
те, стартираме и дейности по 
изграждане на зелени площи в 
центъра на селото, монтиране 
на нови скамейки и беседки, 
демонтаж на старите и компро-
метирани парапети по главния 
път, боядисване на оградата на 
ДСП-Каменец, почистване на 
парка на селото и изграждане 
на детски и фитнес площадки. 
Защото Каменец го заслужа-
ва!“, подчерта г-н Киров.

Само една седмица след 

встъпването в длъжност на 
Елеонора Георгиева, вече 
има видими резултати – об-
лагородена е градинката зад 
кметството, поставено е пар-
ково осветление, почистена е 
зелената зона около базата на  
Домашен социален патронаж, 
боядисани са парапети , ограда 
в района.

Елеонора Георгиева е на 33 
години. Семейна, с едно дете. 
Основно образование  е завър-

шила в родното село.  Диплом 
за средно образование получа-
ва   в Ямбол, Професионална 
гимназия по икономика "Г. 
С. Раковски" със специал-
ност "Счетоводна отчетност". 
Висше образование завършва 
в Университет за национално 
и световно стопанство гр. 
София, бакалавър "Финанси" 
и магистър "Финансов ме-
ниджмънт". Има седем години 
трудов стаж  в банка.

 Организираната среща на 
набор 1969 в Стралджа се 
превърна в събитие, част от 
проявите по отбелязване 50-го-
дишнината от обявяването на 
Стралджа за град. Израстнали 
заедно с утвърждаването на 
селището като град момичетата 
и момчетата , вече навършили 
своите 50 лета, върнаха назад 
времето.  Красиви спомени от 
детството и ученическите годи-
ни предизвикаха настроение. 
Топли думи бяха изречени за 
учителите, за приятелите, за 
общите приключения…

Според равносметката всич-
ки от випуска са получили 
добро образование, придоби-
ли специалности, утвърдили 

се като специалисти в своята 
област, уважавани и градивни 
личности. Особено радостен 
сред групата съученици беше 
и Атанас Киров, кмет на об-
щината, който отправи мило 

поздравление към всички, 
изрази задоволството си гор-
достта от факта, че набор 69 
са хора, родолюбци,  достойни 
за уважение и на тях може да 
се разчита.

СРЕЩА НА НАБОР 1969

МАНДАТ 2019- 2023Г.

Второто заседание на ОбС – Стралджа

ДЕЛОВА РАБОТА, 
ЕДИНОДУШИЕ В РЕШЕНИЯТА
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АРХАНГЕЛОВДЕН – 
СТРАЛДЖА ПРАЗНУВА

Необичайно топъл, слънчев и 
приятен есенен ден подари ноем-
ври на стралджанци в празничния 
Архангеловден. Камбаните на над 
160-годишния храм „Св.Архангел 
Михаил“ възвестиха  началото на праз-
ника и спазвайки традицията миряните 
се отправиха за участие в тържестве-
ната литургия. Всеки поднесе цвете, 
запали свещ  пред иконите с молба за 
здраве и благополучие. 

В 10ч. на площада започна официал-
ната церемония за издигане знамената 
на РБългария, на общината и на ЕС. 
Атанас Киров, получил само преди дни 

доверието на гражданите като кмет на общината  за втори мандат поздрави 
присъстващите изразявайки своята благодарност за получената убедителна 
подкрепа. Г-н Киров подчерта, че тазгодишния празник е белязан от две зна-
чими събития 50 години от обявяването на Стралджа за град и 55 години от 

създаването на фолклорния ансамбъл „Въжички“. Той изрази  готовността на 
своя екип, на всички от общинска администрация , подпомогнати от правилните 
и добри решения на ОбС да работят с още по-голяма енергия за постигане 
възможно най-добри резултати в развитието на града и общината. „Вярвам, 
че ще бъдем единни, ще работим всички заедно  така щото нашия роден край 
да се преобразява, да дадем увереност на младите, че тук е добро място за 
живеене и все по-често да предпочитат Стралджа за работа, за създаване на 
семейства.“, каза той и отправи покана към всички да присъстват  вечерта от 
18,00 ч. на празничния концерт на „Въжички“.

 В израз на признателност и уважение кметът на общината Атанас Киров 
заедно с новоизбрания председател на ОбС Иван Митев и гостът Димитър 
Иванов, областен управител на област Ямбол, придружавани от зам.кметовете 
Иван Иванов, Гроздан Иванов, секретаря Роска Стойкова, общински съветници 
и множество граждани   оставиха венци и цветя пред паметниците с имената 
на загиналите за свободата на Стралджа.  

11 ноември 1830г.  е рождената дата на Панайот 
Хитов. Героят, който освобождава Стралджа от турско 
робство,легендарният поборник, който споделя:“Моето 

сърце търсеше свобода, търсеше честност, търсеше пра-
вда! Само Стара планина беше в състояние да удовлетвори 
моите желания!“. Също като Апостола той изповядва: 
„Всичко се очаква от нас самите!“

 В знак на почит и уважение пред паметната плоча на 
великия българин в местността „Мараш“ цветя  поста-
виха Иван Митев, председател на ОбС, Гроздан Иванов, 
зам.кмет, Живка Йорданова , нач.отдел „Хуманитарни 
дейности“. „ Наш дълг е да изразим своето  и на съграж-
даните ни преклонение пред делото на легендарния вой-
вода – освободител на Стралджа от османско робство!“, 
подчерта г-н Иванов споделяйки идеята на общинското 
ръководство  през следващата година   да се съгради  
паметник на Панайот Хитов в Стралджа. 

„Верен син на българския народ, горещ родолюбец, 
Панайот Хитов израства от смел хайдутин и стихиен 
бунтар срещу изедниците до съзнателен революционер, до 
един от видните ръководители на българското национално-
освободително революционно движение. Неговата любов 
към народа и отечеството, безстрашието и мъжеството 
му в борбата срещу чуждите поробители, които народът 
възпял и обезсмъртил в много песни, неговата скромност и 
честност, всеотдайност и безкористие в борбата го правят 
пример за поколенията. Затова споменът за личността и 
делото на този заслужил и бележит възрожденски деец, 
легендарен народен закрилник и борец против чуждата 
тирания ще се запази завинаги в паметта на признателното 
българско потомство“.

ПОКЛОН, ОСВОБОДИТЕЛЮ!

Две специализирани машини, собственост на об-
щината,  вече работят на територията на   Стралджа и 
селата по сметосъбиране, извозване на отпадъците и 
поддържане на чистотата. В обособеното ново общинско 
звено „Чистота“ са назначени 8 души, които преминаха 
специално обучение за обслужване на чисто новите, 
напълно автоматизирани машини. Със стартирането 
на новата общинска дейност  вече отпада договорът 
с външна фирма, на която всяка година се налагаше 
плащане от порядъка на средно 230 000 лв., При нали-
чието на новия начин на сметосъбиране общината ще 
може да осъществява много по-сериозен контрол върху 
работата по чистота, да се прилага гъвкав график, който 
за сега ще бъде 3 пъти месечно в Стралджа и по 2 пъти 
месечно по селата. Според сметките на финансистите 
общинската дейност „Чистота“ ще осигури намаление 

на финансовите разходи  , а икономиите ще се насочат 
за закупуване на нови съдове за смет.

- Какво означава за Вас този нов ангажимент?
Преди всичко, ангажимента ми като Председател на 

Общински съвет Стралджа  ме задължава да оправдая 
доверието на хората, независимо от това какви партийни 
симпатии изпитват, защото за мен хората нямат цвят. Всички 
искаме един по-добър и справедлив живот. Наситихме се 
на неизпълнени обещания вече толкова години и когато 
сега имаме шанса с управлението на г-н Киров да направим 
нещо смислено за града ни и цялата община, наистина 
си заслужава усилията, които трябва да положим това 
да се случи.

- Според Вас какви са качествата, които трябва да 
притежава човек, за да заслужи доверието и уважението 
на избирателите?

 Много са качествата, които будят доверие в хората, 
но ако трябва да откроим най важните това са: честност, 
трудолюбие, отговорност, родолюбие, внимание, доброта 
и уважение. 

- Какво е вашето виждане за предстоящата работа на 
ОбС, съвместната дейност с общинска администрация?

Надявам се  работата на Общинския съвет през след-
ващите четири години да се запомни като една от най-
успешните и консенсусни в управлението на Община 
Стралджа. Очакванията на обществеността към нас са 
огромни имайки предвид, че управлението на г-н Киров 
през последните четири години беше честно, прозрачно 
и  успешно, така че ние, като избраници на народа, сме 

длъжни да  надградим и оправдаем доверието на хората.
 Що се отнася до съвместната ни дейност с общинската 

администрация трябва да кажа, че Община Стралджа в 
момента разполага с екип от отговорни професионалисти и 
съм убеден, че съвместната ни работа ще носи само ползи 
на хората от община Стралджа.

- Имате ли Ваши конкретни идеи които желаете да 
осъществите през мандата?

Идеи, разбира се, че има. Важното е да  работим упорито 
и настоятелно съвместно с екипа на г-н Киров по изпъл-
нение на неговата програма. А целта е една – подобряване 
на живота в Стралджа и по селата.  

През мандата ще търсим начини в общината да се реа-
лизират все повече добри практики, които биха били само 
и единствено в полза на гражданите.

- Какво искате да пожелаете на  колегите си общински 
съветници, на гражданите на Стралджа и общината? 

- На колегите  общински съветници пожелавам здраве, 
отговорност пред очакванията на избирателите, по- малко 
партийни пристрастия при вземане на важни решения за 
бъдещето на Община Стралджа, повече разбирателство и 
толерантност в името на това да направим заедно Стралджа 
едно по-добро място за живеене.

На всички граждани на Община Стралджа искам да 
пожелая да бъдат здрави, добри, да живеят без да се делят 
по партийни цветове и да вярват в управлението на града.

- Благодаря Ви!

СТРАЛДЖА ОТДАДЕ ПОЧИТ НА 
СВОЯ ОСВОБОДИТЕЛ

ОБЩИНА СТРАЛДЖА СТАРТИРА  САМОСТОЯТЕЛНО 
ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА“

/продължение от стр.1/

Инж.Иван Митев, Председател на ОбС – 
Стралджа:

„ВЯРВАМ, ЧЕ НОВИЯТ МАНДАТ ЩЕ СЕ ЗАПОМНИ 

КАТО НАЙ-УСПЕШНИЯТ И КОНСЕНСУСЕН В 

УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА!“
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Като глътка жива вода, като 
птица в полет, като слънчев лъч, 
като майчина сълза, като любовна 
ласка е звукът на кавала. Доказаха 
го  всички участници в Първия 
Конкурс за кавалджии „С музиката 
на Матьо Добрев“ в Стралджа. 
Свириха с ръце, с ум и сърце, 
свириха да докажат таланта си и 
да  изразят  огромното си уважение 
към големия Матьо Добрев- яв-
лението, легендата в българската 
народна музика, успял да вплете 
традиция и съвременност. Кметът 
на общината Атанас Киров, който 
откри Конкурса, направи поклон 

на  виртуозния стралджански 
кавалджия пожелавайки на по-
младите не само да се учат от 

него , но и да обичат така силно 
музиката както го правеше Матьо. 
„Ние, стралджанци, се гордеем с 
наследството оставено от Матьо!  
Заедно с Вълкана Стоянова и 

Тончо Тончев той е един от трима-
та дали  най-много  не само за града 
и общината, но и за България!“, 
каза той. Преди да бъде сложено 
началото на състезанието  Добри 
Матев, син на Матьо,  направи 
своето обръщение – благодарност 
към организаторите, към журито, 
към всички участници и публиката 
за признанието към Матьо Добрев.

Интересно прозвуча и обръще-
нието  към участници и публика 
от  Тодор Тодоров, технически 
директор на  ансамбъл „Филип 
Кутев“ и член на журито. Той  
припомни любопитни моменти 

от живота на Матьо Добрев изра-
зявайки всеобщото възхищение 
към наследството, което остави. 

 При пълна тишина в залата 
започна представянето на учас-
тниците. Журито с председател 
Панайот Панайотов, аснамбъл 
„Тракия“ Ямбол  и членове: Тодор 

Тодоров, техн.директор на ДА“Ф.
Кутев“ София, Кръстьо Димов, 
БНР, Георги Пенев, НУФИ“Ф.
Кутев“ Котел, проф.д-р Любен 
До с ев ,  АМТИ“Проф.Ас ен 
Диамандиев“ Пловдив, Георги 
Георгиев, с.Кукорево, Младен 
Малаков, Котел, Жечко Маринов, 
Стралджа, Добри Матев, син на 
Матьо Добрев, Стралджа имаше 
важната и трудна задача да разпре-
дели наградния фонд осигурен от 
Община Стралджа. 

Още с първите излезли на 
сцената кавалджии стана ясно, 
че конкурсът ще бъде оспорван, 
че талантите които се появяват 
в Стралджа дават силна , ясна 
заявка за сериозно творчество в 
бъдеще. Заредиха се познатото 
Макамлийско  хоро, право тра-
кийско хоро, дайчово хоро на 
Матьо Добрев, ръкопляскания 
посрещаха познатите  Матьова 
ръченица,  Сълзите на Матьо, 
чорбаджийско хоро, Факийска 
чатма…Всеки звук изтръгнат от 
кавала  докосваше сърцето и душа-
та на слушателите . Пред портрета 
на Матьо  българското народно 
майсторство  изпъкна със своето 
богатство, разнообразие и плени-
телност. Пристигнали от Котел и 
Широка лъка, от Плевен, Варна, 
Пловдив, Карнобат, Казанлък, 
Русе и др. кавалджиите  осигуриха 
желаното настроение на публика-
та. Интересно допълнение беше 
участието на единствената жена 
Невена Джахова от Широка лъка, 
както и представителя на Франция 
Патрик Марион.

Преди да бъде обявено класи-
рането участниците получиха 
специални награди – дарения: 

За Марио  Иванов - Специална 
награда – дарение  от Кръстьо 
Димов, кавал от палисандър, мо-
дел сватбарски

„Това е бъдещия продължител 
на Матьо Добрев! Той е успял да 
изучи 99% от Матьовия стил!“, с 
пожелание за големи успехи на 
сцената  връчи кавала  Кръстьо 
Димов

За Дамян Йорданов – специална 
награда  от Милен Минков , модел 
Матьо Добрев от палисандър и 
алуминий, изработка на Кръстьо 
Димов с пожелание „Да гони 
върховете в кавалджийското май-
сторство!“

За Матей Станев, специална 
награда, кавал  от палисандър 
Тодор Дросев

За Невена Джахова, специална 
награда ,кавал габровски от бял 
дрян , от Тодор Дросев

За Петър Николов, специална 
награда , кавал от дрян по модел 
на каракачански кавал,  от майстор 
Стоян Тодоров

За Данаил Йорданов, специална 
награда , до – кавал от майстор 
Стоян Тодоров

За Никола Вълчанов, специ-
ална награда, ре кавал  от Тодор 
Димитров

Насърчавани от журито , от 
дарителите и от публиката на-
градените благодариха сърдечно 
и веднага пробваха  получените 
специални кавали , показаха, че 
всеки от инструментите може да 
танцува в ръцете ми, да говори, 
да предизвиква огромни емоции, 
радост и гордост.

ПЪРВИ КОНКУРС ЗА КАВАЛДЖИИ „С МУЗИКАТА НА МАТЬО ДОБРЕВ“

ВОДОПАД ОТ МУЗИКА И ЕМОЦИЯ, НЕВЕРОЯТНО 
ТЪРЖЕСТВО НА БЪЛГАРСКОТО МУЗИКАЛНО 

ТВОРЧЕСТВО, ПРАЗНИК НА КАВАЛДЖИЙСТВОТО
КЛАСИРАНЕТО:

СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА   
получава МАРИО АСЕНОВ ОТ КОТЕЛ

Първа възрастова група
І награда – не се присъжда
ІІ награда – Венцислав Кирилов, НФУИ – Широка лъка
ІІІ награда – не се присъжда
Втора възрастова група
І награда – Матей Станев, СУ за хуманитарни науки и изкуства 

„Константин Преславски“ Варна
І награда – Георги Дамянов, Национално училище по изкуства 

„Добри Христов“, Варна
ІІ награда Невена Николова, НФУИ , Широка лъка
ІІІ награда – Даниел Росенов, НУФИ , Котел
Трета възрастова група
І награда – Димитър Киряков, Казанлък
І награда – Георги Пламенов, АМТИ, Пловдив
ІІ награда – Калоян Георгиев, Плевен
ІІ награда – Александър Стефанов, Александър Русев, Русе
ІІІ награда – Никола Веселинов, Академия за музикално-танцово 

и изобразително изкуство „Проф.Асен Диамандиев“ Пловдив, плюс 

книгата на проф. Дросев „Малка книга за кавалджиите в България“
ІІІ награда – Димитър Димитров, Пловдив
Две поощрения за Красимир Кремъков, Стралджа  и Пиерик Марион 

, Франция
, с тези определения ще влезе в историята Първия Конкурс за кавал-

джии „С музиката на Матьо Добрев“ Стралджа 2019г. И ще пребъде 
българското, така както  умееше да доказва Матьо. Неговите продъл-
жители доказаха убедително това!

Зрителите имаха удоволствието да се порадват и на изкуството на 

„кларнетист номер едно в България“ Младен Малаков, пръв приятел 
на Матьо. Песен в памет на Матьо изпълни и Надка Малакова.

На финала близо 30 кавалджии – участници в програмата, члено-
ве на журито заедно свириха известното и обичано Матьово хоро. 
Почитателите на народното творчество, на таланта на Матьо, на май-
сторството на следовниците му не криеха вълнението си, радостта, 
сълзите. И всички добавяха пожеланието : Да пребъде този конкурс!
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/продължение от миналия брой/

Начало на благоустрояването и 
изграждането на уличната 

мрежа на Стралджа/1968-1985г./
За полагането на бордюрите работехме с изключителна 

точност – до милиметри във вертикално и хоризонтално 
отношение. По тази причина измерванията и подаването 
на работните коти се правеха само от наши специалисти. 

Бай Георги беше непрекъснато с нас, осигуряваше не-
обходимата организация на място и нужните инструменти 
и материали /канап, железни колчета, рулетки, жалони и 
неговите Т-образни „кръстове”/. Доверието между нас 
беше голямо, но за всеки случай, заради точността, всеки 
правеше още веднъж своя контролна проверка. За бай 
Георги това беше пак поставяне на жалони и неговите 
„кръстове”. Така беше честно и всички бяхме доволни. 
Приятна гледка бяха безупречно наредените бордюри, 
очертаваха се уличното платно и тротоарите. Качеството 
и количеството ежедневна работа на бай Георги бяха 
впечатляващи. А бордюрите бяха тежки – гранитните 
тежаха 130кг единият, а бетоновите -110кг. Той ги пре-
насяше сам няколко метра, после с голяма точност ги 
полагаше на предварително подготвената пясъчна или 
бетонова основа. 

След няколко години общината възложи част от из-
граждането на уличната мрежа на „Благоустройствени 
строежи” – Ямбол /около 35%/. Георги Русчев беше 
преназначен на работа там, като изпълняваше наши 
и други обекти в Ямболски окръг. За всичките тази 
години той нареди бордюри на около 60% от улиците в 
Стралджа. С голямо старание изпълни почти цялата час-
тична канализация на града /положени бетонови тръби, 
изградени ревизионни шахти, монтирани хоризонтални и 
вертикални решетки/. Изградената частична канализация 
отвежда отпадните и дъждовни води в централния от-
воднителен канал на почти всички улици в града с много 
малко изключения. В групата му имаше по един, двама 
общи работници. Бай Георги не понасяше да се работи 
безотговорно и некачествено. Каквато работа и обект да 
поемеше, това означаваше, че техническия ръководител 
може да бъде спокоен. Колегите от „Благоустройствени 
строежи” с възторг споделяха как е „смаял” администра-
тивното ръководство на предприятието с количеството и 
качеството на работата си по водоснабдителни обекти в 
Ямбол и селата. Негова беше заслугата да се преизпъл-
нява обема на строителните работи за месеци напред. 10 

„Техностройнженеринг” – АД –Ямбол беше другото 
предприятие, което изпълни около 25-30% от изгражда-
нето на улиците и тротоарите в Стралджа. Те доставяха 
инертните материали и асфалто-бетоновата смес от кари-
ерата и асфалтовата база „Каменец”. Работниците бяха от 
Стралджа – групата на Митко Павлов. Под наш контрол 

тези момчета се учеха по време на работа, старателно 
и с добро качество завършиха възложените им обекти. 

По-голямата част от тротоарните настилки продължа-
вахме да изграждаме по стопански начин с работници, 
назначени към общината, а по-късно към БКС-Стралджа 
– строителната група на Митко Янков. 

Геодезическите измервания, подаването на работните 
коти за бордюрите и цялостния контрол по качеството, 
изпълнението и финансирането се извършваше от спе-
циалисти от Техническата служба. 

В периода 1970-1980 година в службата преминаха 
специалистите Павлина Минчева - озеленител, Калина 
Кирова и Елка Костадинова – строителни техници, Дичо 
Щилиянов, Христо Гледачев и Въльо Стоянов – геодези-
сти, Таня Узунова – ВиК – специалист, Митко Андонов 
– строителен техник. Някои от тях престояваха за кратък 
период и после отидоха в големия град. 

Като чертожници работиха – Петранка Тончева, Димка 

Каравичева. 
В периода 1968-1985г. Стралджа беше извадена от 

калта. 
За всичките тези години в Техническата служба се из-

вършваха геодезически заснемания и съставиха проекто-
сметни документации на 93 улици в Стралджа и на около 

25 улици в съставните села. 
Изградената уличната мрежа на града през този период е 
40 км, при обща дължина - 41км. При ширина на 

уличните платна от 7 до 10 метра, както и ширина на 
тротоарите от 3до 5 метра, всеки може да си направи 
извод за обема на извършената работа. В същото време 
се работеше и по благоустрояването на селата, най-ве-
че по стопански начин. Изградената улична мрежа по 
съставните кметства е около 22-25 км. 11 

Отреждането на терени и отчуждаването на имотите 
за изграждането на основните обществени сгради в 
централната градска част 

Още от 1972г., макар Застроително-регулационния 
план на Стралджа да не беше изготвен, с визи се отре-
диха терени за строителство на сградите на ДСК, Битов 
комбинат, Хотел, Поща, първите жилищни блокове, 
СОУ ”Пейо Яворов”. Димитър Балъкчиев престояваше 
седмици в София при арх. Горанов, за да се отредят 
терените, прецизират имотните граници, с цел проек-
тиране и застрояване на централната градска част. След 
обявленията за отредените терени, предстоеше работа 
по отчуждаването им. Тогава нямаше Инвеститорска 
дирекция с такъв предмет на работа. Отново Балъкчиев 
като началник на службата пое този допълнителен товар. 
Трябваше да се бърза с освобождаването на терените, да 
се спестят време и средства. Отново работа във и извън 
работно време, изучаване и запознаване със съвсем нови 
правилници и ценоразписи. Най-подробно замервахме и 
изчислявахме до детайли всеки имот поотделно. По време 
на работата собствениците идваха ежедневно, естествено 
болезнено чувствителни, следяха и се интересуваха да 

не се пропусне нещо. Балъкчиев отново успя да създаде 
много добра организация, ред и последователност, за да 
се спазят сроковете. По време на връчване на оценките, 
обжалванията и възраженията той беше в непосредствен 
контакт със собствениците. Позоваваше се на закона, 
аргументираше се и разясняваше най–подробно проце-
дурите. Търпеливо се отнасяше към жалбите на всички 
наследници на имотите. След приключване на всички 
етапи по отчуждаването, се пристъпи към събарянето 
на сградите, разчистването на терените, най-напред на 
ДСК и Битовия комбинат, после на Хотела, Пощата и 
жилищните блокове. 

Проектите на всички тези сгради се одобряваха на 
Експертен съвет в Окръжен народен съвет – Ямбол. С 
подготовката на терените, даването на строително раз-
решение, строителен протокол и строителна линия се 
даваше старта на изграждане на обектите. 

Инвеститорският контрол в процеса на строителството 
на тези обекти тогава се осъществяваше от специалисти 

от ОНС – Ямбол. 
Сградите на ДСК и на ЦДГ ”Мати Рубенова” са завър-

шени през 1975г., а Битовия комбинат и хотел ”Хемус” 
са открити през 1977г., с 12 

изпълнител СМК – Ямбол. В същия период са завър-
шени и първите жилищни блокове в града. 

Строителството на най-красивата сграда – Пощата, 
започва на 14 февруари 1975г. и завършва на 18 февру-

ари 1982г. Главен проектант е арх. Миладинов. Главен 
изпълнител СМК – Ямбол, с ръководител Тодор Богданов 
и с технически ръководители Димитър Арнаудов и Иван 
Петров. Подизпълнител СМП – Зимница, с технически 
ръководител Иван Пенев. 

Средствата за стартиране на строителството са осигу-
рени от народния представител тогава Иван Куршумов 
/от с.Иречеково/ на стойност 100 000 лева. 

Строителството на сградите на СОУ ”Пейо Яворов” и 
на ЦДГ ”Здравец” завършва през 1984г.

МОЯТ РАЗКАЗ ЗА НАЧАЛОТО

/краят в следващия брий/

Митка БОМБОВА

Георги Русчев
Димитър Балъкчиев

Строеж на минералната баня
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ОБЩЕСТВЕНО 
ПОРИЦАНИЕ

БЛАГОДЕТЕЛ НА САРАНСКО 
НОМИНИРАН ЗА „ДОСТОЕН БЪЛГАРИН“

ОБУЧЕНИЕ НА ЧИТАЛИЩНИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ И СЕКРЕТАРИ
„Обща административна ком-

петентност“ беше темата на орга-
низираното от  Община Стралджа 
и Регионален експертно-консул-
тативен и информационен цен-
тър/РЕКИЦ/ „Читалища“, Ямбол   
обучение за председателите и 
секретарите на читалища в об-
щината. „Идеята е  ръководствата 
на местните читалища да получат 
компетентна информация по въ-
просите, които се налага да реша-
ват ежедневно, най-вече свързани 

с подготовката на документаци-
ята“, подчерта в  началото на 
срещата  Живка  Йорданова, нач.
отдел „Хуманитарни дейности“ 
при общината, представяйки 
лекторът Иванилина Йовчева, 
експерт при РЕКИЦ „Читалища“, 
Ямбол. След полезната  теоре-
тична подготовка читалищните 
председатели и секретари имаха 
възможност да участват  в прак-
тическо занятие. Обучението 
продължи с въпроси и отговори, 

решаване на конкретни казуси.  За 
всеки от присъстващите РЕКИЦ 
осигури методически материали 
в подкрепа работата на читали-
щата. 

Бяха обсъдени предстоящи 
културни прояви както и органи-
зацията на художествената само-
дейност по места. Накрая всички 
получиха книги от общината 
чрез Библиотека „Г.С.Раковски“ 
Ямбол, с които да обогатят биб-
лиотечния си фонд.  

С Наказателно постановление  на началника на РУ- Белоградчик № 
242-235 от 26.07.2019г. по Закона за българските лични документи на 
КРАЙЧО ЕЛЕНОВ АСЕНОВ, на основание чл.15,т.2 от ЗАНН, му се 
заменя  наложената глоба с ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, затова, че 
при полицейска проверка не е представил лични документи.

-Инж.Иван Митев, председател на ОбС Стралджа  
съобщава на гражданите, че ще има открита при-
емна всяка седмица в сряда от 13 до 16ч. в кабинета 
при ОбС.

С посвещение на Деня на 
Стралджа 8 ноември в ЦСРИ 
и ЦОП организираха весел 
празник за децата –потребите-
ли на услугите. Забавлението 
осигурено от аниматора Женя 
Петрова накара малчугани-
те в продължение на повече 

от час да се забавляват, да 
се усмихват, да лудуват, да 
участват в какви ли не игри. 
Имаше проверка на знанията 
и уменията, имаше надпрева-
ра, имаше настроение. За да 
пожелаят всички този празник 
да се повтори.

Според социалните работни-
ци от двата центъра това е един 
от начините за създаване на 
приятна обстановка за децата, 
за укрепване на приятелства, 
за превръщане на социалните 
заведения в приятно място за 
профилактика и забавление.

Църковното настоятелство при 
храм“Рождество Богородично“ е 
инициатор за предложението пред 
в.“24 часа“ за „Достоен българин“ 
да бъде утвърден Митко Динев, 
благодетел на  с.Саранско. Идеята 
е подкрепена  от кметството в 
селото и от общинското ръковод-
ство в Стралджа.

„Митко Динев е един от ак-
тивните добротворци в нашата 
община, инициатор за изграждане 
на храма в Саранско и щедър да-
рител.“ Се посочва в писмото до 
Венелина Гочева, гл.редактор на 
вестника. Съвсем скоро г-н Динев 
навърши своите 85 г. и в своя 
поздравителен адрес кмета на 
община Стралджа Атанас Киров 

написа: „Добрините съпътстват 
целия Ви живот, гордеем се с по-
стигнатите  Ви успехи, с общест-
вената активност, с готовността 
да помагате по различни поводи.
Бъдете здрав, продължавайте да 
ни давате примери за благотвори-
телност, за уважение към мина-
лото, желание за съхраняване на 
традициите и добродетелите ни!“ 

Митко Динев  направи завеща-
ние рентата от негова земеделска 
земя да се дарява  на църковното 
настоятелство за срок от 200 
години, а средствата да се из-
ползват за поддръжка на храма, 

плащане на ток и вода  или за 
ремонтни дейности. На страл-
джанци е малко известно, че 
г-н Динев подпомага и църквата 
„Св.Архангел Михаил“. „Всичко, 
което този достоен мъж прави за 
родния край е достойно за уваже-
ние. Примерите за милосърдие и 
благородство поддържат огъня 
на родолюбието. Направеното 

добро няма измерения, то ос-
тава в съзнанието на хората, а 
те изразяват благодарността си 
с предложението за включване 
на Митко Динев в списъка на 
„Достойните българи“. 

ДЕТСКИ  ПРАЗНИК В ЦСРИ И ЦОП

ПРИЕМЕН 
ДЕН НА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБС
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"ДА ЗАСАДИМ ДРЪВЧЕ С ТАТКО!“

 Отношението към христи-
янските ценности започва от 
семейството. По-нататък във 
възпитанието на децата се 
включва училището, обще-
ството. И стъпка по стъпка 
малкия човек започва да 
разбира , че „най-хубаво е у 
дома“ и „колко мило, колко 
сладко е при мама и при тат-
ко“, че всеки от празниците 
в семейството трябва да се 

отбелязват, да се създават 
общи , красиви и добри спо-
мени. За всичко това стана 
дума по време на празниците 
по повод Деня на християн-
ското семейство в детските 
градини на общината с 
участието и на родителите. 
Имаше игри и забавления, 
имаше рисунки, апликиране, 
имаше творчество, което до-
казва фантазията на малките 
и на големите. Радостта  и 
емоциите бяха достатъчни и 
предостатъчни. А на финала 
някой от децата споделиха, 
че семейството е „разби-

рание“ и „подкрепление“. 
Научили са добре уроците 
децата!

   С всеки изминал ден, месец, година 
всички ние се отдалечаваме все повече от 
едно недалечно минало, в което животът е 
бил съвсем различен, но пълен с красота, 
очарование, трудолюбие, доброта, вза-
имопомощ, уважение, родолюбие… Все 
добродетели, които днес са на изчезване. 
И ако някой губи от това, разбира се, са 
младите. Имаме отговорността да пре-
несем напред за поколенията поне това, 
което е останало в старите скринове, да 
покажем на децата и внуците си на какво 
са били способни дедите ни, да знаят, да 
помнят, да се гордеят!

В семейството на Йорданка и Здравко 
Толеви миналото живее свой живот. То 
е там, съхранено чрез носиите на Ганка 
Кесьова: вадени и горненски  престилки, 
йоловени рокли, мелезници, бариши, ин-
терии, бродирани ризи, вадени възглавни-
ци, пешкири, писани терлици, нашивани 
ковьори…   Известна като Балакчийска 
Гана жената имала хем скопост, хем талант 
на песнопейка и буенечка. Съхранена е 
даже кърпата, с която водела буенека на 

хорището в Стралджа. Дъщеря й Данчето 
показва с вълнение всичко, което пази от 
времето на Ганка Кесьова. Освен това 
припомня и някой от задължителните 
препоръки на майка й/диалекта е запазен/ 
за скромен, смислен и уважителен живот 
в семейството и в селото.

„Дъще, като излезеш от вратняку навън, 
щом срещнеш  по-възрастни хора – селям 
да даваш, а и ако иди упрегната кола, я с 

олове, я с биволя, да не минаваш пред тяу! 
Чи ако им са случи нещо лошо у къра, теб 
ша та упостосват!“

„Дъще, щом срещнеш бременна жена, 
път да й сториш, щото тя е от Бога благо-
словена и е много грешно път да й минеш!“

„Дъще, да не си мислиш, че като излъ-
жеш, туй нещо ши остане скрито! Орта са 
казали – и у сандък да го туриш, и да го 
заключиш, то пак ши излези на яве! Като 
седи, седи у сандъку, ши си намери иглен 
връх и като някой поюв ши са повлече и 
чак на орото ши иди. Един чиляк ши го 
научи, той ши кажи на друг и от уста на 
уста – цяло село ши научи!“

 С огромно желание, с много енер-
гия, радост, въодушевление и гор-

дост децата от група "Слънце" при 
ДГ“Здравец“ Стралджа засаждаха 
дръвчета. Насърчавани от Нели Тончева 

Кавалджиева и Дора Богданова , старши 
учители и лично от директора Мима  
Вълкова, вслушвайки се в   ценните 
съвети на татковците, малките се по-
грижиха да обогатят с растения цяла 
леха в градината. Така на практика с 
активното съдействие на родителите 
беше изпълнена мисията на детската 
градина: всяко дете да се радва и пре-
живява всеки миг от детството си, да 
расте със самочувствието , че е значимо, 

обучено, ценно. 
Днес вече бъдещите градинари знаят  

от какво се нуждае едно дръвче, за да се 

вкорени, да расте, да цъфти и плододава. 
Щастливи са, че чрез техния общ труд 
се ражда красота, че след години могат 
да се върнат в градината и с гордост 
да кажат: „Ето, това е дръвчето, което 
посяхме с татко!“ Не само това, след 
тази инициатива сигурно във всеки дом 
се появиха новопосадени дръвчета или 
цветя. Доброто е заразително и децата 
искат да покажат отношението си към 
природата, желанието да я обогатяват 

и да й се радват. Браво!
В Седмицата на бащата  в група „Мики 

Маус“ организираха празник под мотото 

„Баща на място“ , а в  група „Смехорани“ 
татковци и деца заедно апликираха чуд-
ни есенни картини.

ПРАЗНИКЪТ НА ХРИСТИЯНСКОТО 
СЕМЕЙСТВО - В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

НАСЛЕДСТВО, КОЕТО БУДИ 
ВЪЗХИЩЕНИЕ И ГОРДОСТ
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КРАСИАНА С КОРОНАТА  НА МИСИС БЪЛГАРИЯ

 На 25 октомври т.г. в балната зала на хотел „Монтесито“ 
се проведе 21- то издание на Конкурса за красота за омъжени 
жени Мисис България. Журито, съставено от носителки-
те на титлата „Мисис България“ през годините, както и 
представители на спонсори на конкурса, след оспорвано 
обсъждане на кандидатките взе своето решение. Короната  
печели  Красиана  Василева от Стралджа. Поразителната 
й естествена красота , в унисон с елегантност, интелект и 
доброта покори всички присъстващи.

Скин Професионал България , официален спонсор на 
конкурса „Мисис България“ 2019,  осигури  подаръци на 
участничките -  козметични комплекти за път и подаръч-
ни карти за безплатни терапии на лице в Скин София и 

Скин Варна.
Конкурсът  за  омъжени българки с висше образование 

и престижни професии, живеещи и практикуващи в стра-

ната и чужбина, тази година застана зад благотворител-
ната кауза: “Да помогнем на социално слаби пациенти”. 
Събраните средства ще бъдат предоставени за покриване 
на болничните нужди на социално слаби и крайно нуж-
даещи се пациенти. 

Коя е Красиана?
Родена в Ямбол през 1994г., завършила висше образо-

вание, специалност „Финанси“ в Икономически универ-
ситет – Варна. Със Станислав Банков отглеждат щастливо 
очарователната си 3-годишна дъщеричка Ребека.

В конкуренцията на около 500 кандидатки за участие в 
конкурса, Красиана е между 14-те финалистки. Успешно 

се представя и в трите фази – дефиле с дълги рокли,  
представяне от близък човек/нейния съпруг се справя 
чудесно с това/ и отговор на зададени въпроси , дефиле с 

официални рокли. За Красиана успеха съвсем не е нещо 
изненадващо. Тя има в биографията си  и други титли. За 
първи път в тинейджърските си години е избрана за Мис 
Стралджа, после идват титлите Мис Ямбол, Мис Сливен, 
Мис България. Най-хубавото е, че очарователната страл-
джанка не е допускала никакви корекции по себе си.

Щастлива е с  постижението защото освен  Мисис 
България трансконтинентал, тя печели  наградата и за най-
хубава усмивка. Красияна предстои да представи България 
на международния подиум. За сега информацията е , че 
конкурса ще се проведе в САЩ, където нашето момиче ще 
грейне по български. Вярваме, че и от там ще се завърне 
като победител!  

С ръкопляскания, станали на 
крака, всички от колектива на 
община Стралджа днес посрещ-
наха рожденика – юбиляр Атанас 
Киров, кмет на община Стралджа. 
Придружаван от очарователна-
та си съпруга Каля, дъщерята 
Мария и сина Кирил г-н Киров  
не без вълнение  прие  внимание-
то. Топло и сърдечно благодари  
припомняйки, че всички заедно 
имат задачата за продължение на 
промяната в Стралджа и селата 
на общината. „Да, признавам, че 
съм уморен, но в същото време: 
работи ми се! Много ми се работи 
за бъдещето на нашия хубав край 
с увереността, че и за нас , за 
България ще изгрее слънце!“ каза 
г-н Киров. Истинска изненада за 
него беше подаръкът, който  под-
несе от името на колектива Роска 

Стойкова, секретар на общината,  
портрет на  Капитан Петко войво-
да, любимия исторически герой  
на кмета. Вместо благодарност, 
като истински родолюбец, той 
предпочете да изпълни песента 
„Петко льо, капитанине“ от край 
до край с достатъчно талант, който 
трогна всички присъстващи. С 
удоволствие припомни познан-
ството си и доброто приятелство 
с големия актьор Васил Михайлов, 
изпълнил ролята на Петко войвода. 
„Силните не се отказват! И ние 
няма да се откажем! Ще работим и 
ще постигнем целите си!“, добави 
г-н Киров.  Рожденикът получи 
картина и от общинските съветни-
ци като посланието за един силен 
мандат и много успешна работа 
поднесе самия председател  на 
ОбС Иван Митев.  

Фестивалът, който се проведе във Виена, 
Австрия от 31.10.2019г. до 3.11.2019г. се превърна 
в празник за самодейците от ФА“Въжички“ при 
НЧ“Стралджа-2016“. С подбора на представяне на 
българските традиции, с творческата атмосфера 
участниците излязоха извън рамките на ежедневие-
то. Стралджанци успяха да покажат богатството на 
българския фолклор, красотата на танците, песните, 
мелодиите, носиите.

Фестивалът имаше представителен характер. 
Всички колективи, с които българската група напра-
ви контакти, са водени от желанието да участват в 
празника на австрийската столица, за да завоюват 
сърцата на зрителите.

През останалото свободно време участниците 
във „Въжички“ имаха възможност да разгледат 
забележителностите на Виена. Един великолепен 
град, с модерен дух, богата история и стари тра-
диции, който си струва да се види. Запознанства с 
различни култури и хора, обмяна на опит. Разходката 
продължи в някогашната столица на Хабсбургите, 
сега един от най-големите културни центрове в 
Европа: Белведере, Пратер – увеселителен луна 
парк, където се намира първото Виенско колело, 
катедралата „Св.Стефан“. Най-голямо впечатление 
направи Летния дворец на Хабсбургската династия 
„Шьонбрун“- с вътрешния дворец, великолепната 
градина и творенията на градинарите.

„ВЪЖИЧКИ“ ГРЕЙНАХА И 
ВЪВ ВИЕНА

2х25 за АТАНАС 
КИРОВ, КМЕТ НА 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА


