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 ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ Òåë. çà âðúçêà: 0885802738

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

Ул.”Хемус” 2
ПРЕДЛАГА всеки ден
/ вкл. събота и неделя/
От 6,00 ч. до 20,00 ч.
- винаги топли закуски
- пици
- ръчен хляб
и други тестени изделия
Приема поръчки на клиента за пити, тестени десерти и др.

ТЕЛ. 0893836303

Ул ”Хемус” 2
"ÌÅËÈ ÑÒ” ÅÎÎÄ Ñòðàëäæà""ÌÅËËËÈ ÑÒÒ” ÅÎÎÄÄÄÄ ÑÑòòòðððààëëëäääææææààà

ИЗГОДНА  ОФЕРТА!

„ÊÀÁÀÊÎÂ” ÅÎÎÄ – ÑÒÐÀËÄÆÀ
Óë.”Ï.Êàáàêîâ” 2  
 ï ð î ä à â à:

- брикети – 9,00лв./30 кг
- въглища Донбас – 12лв./30 кг
- дърва- нарязани – 60лв.:кубик
- железария
- домашни потреби
- строителни материали

Êóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿÊóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿ â â 
çåìëèùàòà íàçåìëèùàòà íà Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, 
Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, 
ÄðàãîäàíîâîÄðàãîäàíîâî ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!

Ñ ëþáîâÑ ëþáîâ    
çà Âúëêàíàçà Âúëêàíà

Øàìïèîíè!!!Øàìïèîíè!!!

УВАЖАЕМИ  ПОЧИТА-
ТЕЛИ  НА  ИЗКУСТВОТО 
НА ГОЛЯМАТА ВЪЛКАНА 
СТОЯНОВА,

ДРАГИ ЛЮБИТЕЛИ  НА 
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА 
ПЕСЕН,

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Има  събития ,  които 
предизвикват неподозира-
ни чувства у всеки от нас. 
Днешната ни среща тук, 
в родното село на нашата 
обичана народна певица Въл-
кана Стоянова, е едно от 
тях. Защото днес ние сме 
тук, за да засвидетелстваме 
принадлежността си към 
българския род, любовта си 
към богатото фолклорно 
наследство и желанието да 
го пренесем чисто , богато 
и красиво през времето. На 
това ни научи със своите пес-
ни Вълкана! Всеки път кога-
то се появяваше на сцената 
тя подаряваше сърцето си на 
всеки от нас. По народному 
скромна и мъдра, топла и 
сърдечна, със своя вълшебен 
глас тя естествено и при-
ятно ни пренасяше в едно 
време което познаваме от 
спомените на родителите си, 
от учебниците и книгите, от 
приказките и легендите. Вре-
ме, което е заредено с много 
енергия, красота, богатство 
на чувствата, благородство 
и мъдрост. 
Пълният текст на сло-

вото на кмета на община 
Стралджа Митко Андонов 
е поместен на стр. 7
Още за откриването на 

стр. 8

  Íà 31 ìàé - äåòñêî øîó

„ÈÃÐÀÉÒÅ Ñ ÍÀÑ!”

Мили деца,  по повод 1 юни, денят на детето, Об-
щина Стралджа организира детско шоу „Играйте с 
нас!”, което ще се проведе на 31 май от 10 ч. пред хотел 
„Хемус” с участието на артисти от Държавен куклен 
театър „Георги Митев” Ямбол.

   ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ПРАЗНИКА!
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Отборът на Стралджа не 
допусна никакви изненада 
при гостуването си в послед-

ния кръг на третия във вре-
менното класиране Тракиец 
– Кукорево в първенството 

Ñòðàëäæà å øàìïèîí â îáëàñòíàòà ìúæêà 
ôóòáîëíà ãðóïà, Åëõîâî îñòàíà âòîðè

на А областната мъжка фут-
болна група. Така практичес-
ки Стралджа си узакониха 
спечелването на областната 
купа в аматьорския футбол. 
Втори останаха футболистите 
от Елхово, които в последния 
кръг надделяха над негосто-
приемния Бояджик 2004 с 0:2. 
Разликата между първите два 
отбора в класирането Страл-
джа и Елхово е само 2 точки, 
но за баражите се класират 
само отбора от Стралджа, 
които ще се опитат за пореден 
път да се преборят в баражите 
с победителите в областите 
Бургас, Сливен, Ямбол, Ха-
сково, Кърджали и Смолян, 
за влизане във В югоизточна 
футболна група.

           : 
 

 „ “ – , . 1:2 “ “ –  
 „ “ –  4:2  „ “ – , . 
 „  2004  –  0:2  „ “ – , .,  
“ “ –  0:1 “ “ – , . 
 „ “ –  0:3* “ “ – , . 
“ “ –  1:5  „ “ –  

        -  2012/2013: 

    .   
1.  „ “ –  22 21 0 1 112-9 63 
2.  „ “ –  22 20 1 1 82-18 61 
3. “ “ –  22 15 2 5 53-28 47 
4.  „  2004  –  22 14 1 7 46-23 43 
5. “ “ –  22 10 3 9 32-38 33 
6. “ “ – , . 22 9 2 11 31-51 29 
7.  „ “ – , . 22 7 3 12 30-51 24 
8. “ “ – , . 22 7 2 13 39-55 23 
9.  „ “ –  22 6 1 15 31-51 19 
10. “ “ –  22 6 1 15 35-68 19 
11.  „ “ – , . 22 5 1 16 25-73 16 
12.  „ “ –  22 3 1 18 9-60 10 
 

Съветниците от Стралджа  дадоха съгласи-
ето си общината със своя партньор от Одрин, 
Турция „Областна дирекция за младежта и 
спорта”, да изпълни проекта „Използване 
на алтернативна енергия за осигуряване на 
по-добри условия за  спорт и туризъм” по 
Програмата за трансгранично сътрудничество 
България-Турция. Проектът е по приоритетна 
ос 1 „Устойчиво социално и икономическо 
развитие”, Ключова област на интервенция 3 
„Инфраструктурна подкрепа за повишаване 
на икономическия потенциал на зоната на 
сътрудничеството”.  С 9 гласа „за” от групата 
на „Коалиция за България” , един „против” и 
7 – „въздържали се” от опозиционната група, 
ОбС  потвърди общинската собственост да бъде 
използвана  за нуждите на проекта за период не 
по-малко от 5 г. след приключване на проекта 
и декларира, че ще запази и поддържа в този 
период дейността „Енергоефективно използване на ге-
отермална вода в съществуващи отоплителни системи 
на сгради от образователната инфраструктура – ОУ 
”Св. Св. Кирил и Методий”-Стралджа и ОДЗ „Здравец”. 

Със същото разпределение на гласовете съветниците 
повториха решението си за проекта „С грижа за бъде-
щето на Югоизточните Балкани – по-добри условия за 
отглеждането и образованието на нашите деца”. И тук 
водеща е община Стралджа, а партньор Одрин, Турция 
– „Местна дирекция за одринските деца”. Проектът 

визира  използването на геотермална вода в СОУ ”П. 
Яворов” и ЦДГ ”М. Рубенова” Стралджа.

С пълно единодушие беше прието предложението 
на Митко Андонов, кмет на общината,  за подкрепа 
Църковните настоятелства на православните храмове 
в Тамарино, Войника и Алекдандрово в изпълнение на 
проекти „Ремонт на църква и рехабилитация на околното 
пространство” по Програмата за развитие на селските 
райони 2007-2013г”., приоритетна ос 3 „Качество на 
живот и разнообразяване на възможностите за заетост”, 
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”. 

УВАЖЕМИ 
СЪГРАЖДАНИ,
  Във връзка с рестав-

рацията на паметника 
на загиналите  в Пър-
вата Балканска война, 
Втората  Балканска 
война и Втората све-
товна война, намиращ 
се в парк „Младост”-
Стралджа, Ви прикан-
вам да предоставите 
на Общинския истори-
чески музей  снимки на 
загиналите ви близки в 
тези войни.

   Митко АНДОНОВ 
Кмет на Община Стралджа 

Желателно е снимките да бъдат предоставени в музея –
Стралджа до края на м. юни

Èíöèäåíò  â "Ñòðàëäæà- Ìàðàø"
Îò ðàçïèòèòå íà îñòàíàëèòå ñòàâà ÿñíî, ÷å ãðóïà 
ìúæå ñå îïèòâàëè äà âëÿçàò â áàçàòà, çà äà 
îòêðàäíàò ÷åðíè è öâåòíè ìåòàëè.

20- годишен мъж беше приет с огнестрелна рана преди седмица 
в ямболската болница. 

Инцидентът е станал при опит група мъже да проникне в охра-
няемата база Стралджа- Мараш. Нарушителите са били забелязани 
от пазачите, които стреляли със законно притежавано оръжие.

 След прострелването  групата пренася с ранения в дома му в 
Стралджа. След влошаване на състоянието му е извикана Спешна 
помощ и е транспортиран до ямболската болница. От разпитите на 
останалите става ясно, че мъжете се опитвали да влязат в базата, 
за да откраднат черни и цветни метали.

В момента в базата Стралджа - Мараш  се извършва контроли-
рано взривяване на събраните след експлозията миналата година 
невзривени боеприпаси.

Çåëåíà ñâåòëèíà íà íîâè ïðîåêòè â Ñòðàëäæà

Âúâåæäàùî îáó÷åíèå
Във връзка с изпълнение на проекта „Звена към ДСП в община Стралджа” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по Схема 
„Помощ в дома” община Стралджа организира въвеждащо  обучение 
за персонала. В обучението, което се провежда от   представители 
на фирма „Ресурс консултинг” ЕООД Айтос по договорни отноше-
ния,  участват всички доставчици- социални асистенти, които не са 
включвани до сега в подобно въвеждащо обучение.

Разпределени по групи социалните асистенти участват в анализа 
на различни ситуации, които са възможни по време на работата, 
обсъждат принципите при които трябва да изпълняват задължени-
ята си, работните отношения, които се налага да спазват. Интерес 
представляват предизвикателствата с евентуално ухажване на асис-
тентите  и задължителната реакция съгласно Правилника. В свободен 
разговор  след обучението хората открито споделят, че са получили 
отговор на много от въпросите, които ги интересуват.

Следващото планирано поддържащо обучение ще се проведе 
през м.декември.

Социалното предприятие за озеленяване и благоу-
стройство - община Стралджа се превърна в най-до-

Ðàçâèòèå íà öâåòîïðîèçâîäñòâîòî
брия гарант за усвояване на местните традиции в 
цветарството и осъществяване на нови идеи. В из-
пълнение на проекта работниците в предприятието 
успешно отглеждат няколко вида българска роза, 
разполагат с известно количество кестен, справят се 
с отглеждането на върба, липа и др. Обръщат поглед 
и към такива атрактивни дървесни видове и храсти 
като пауловния - томентоса, гинко билоба, годжи 
бери и др. С огромно старание работниците успяха 
да създадат над 9 хил.бр.кукорчета, 60 бр.канадски 
дъб, 10 бр.липи, отделно са разсадите с мушкато, 
върбинка, тагетис, туя, ружа, кана, петунии, които 
се разпределят за градините в града и селата.

Социалното предприятие за озеленяване и бла-
гоустройство- община Стралджа създаде реални 
възможности за възраждане на една традиция 
в отглеждането на парниковите цветя в града. 
Проектът осигури назначението на опитни гра-

динари, които успяха да въведат 
съвременни условия и възход на 
цветопроизводството. Отглежда-
ните градински и саксийни цветя 
се разпределят за насаждение в 
градините на Стралджа и селата. 
Всеки от кметовете получава сто-
тици стръкове от заявените цветя, 
които периодично се насаждат и 
красят общината.
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Ñäðóæåíèåòî íà ëîâöèòå è 
ðèáîëîâöèòå „Ñòðàëäæà” ñå îò÷åòå

Ëîâöèòå  ïðîäúëæàâàò 
ãðèæèòå çà äèâå÷à

Успешна е 2012 г. за ловците 
и риболовците от община Страл-
джа. Потвърди го на отчетното 
събрание пред 42 легитимно 
избрани делегати  в  отчетния 
доклад  на УС председателят на  
сдружението  Иван Иванов, зам.
кмет на общината. Тази оценка 
доказва  правилния път по който 
върви най-голямата неправител-
ствена организация в Община 
Стралджа чиято основна дейност 
е правилно стопанисване на лов-
ните полета и постоянна грижа 
за дивеча и рибата. Въпреки 
предизвикателствата  с проме-
ните в нормативната уредба ор-
ганизацията, която се състои от 
21 ловни дружинки и общо 763 
членове,  е работила целенасоче-
но  в изпълнение на поставените 
задачи. При изпълнение на лов-
но-стопанската дейност през из-
миналата година, която включва 
и активно подхранване на дивеча, 

изграждане на съоръжения, со-
лища  и друга ловна дейност, са 
усвоени  над 30 хил.лв. Нараства 
интересът на дружинките към 
разселване на  птиците. Така през 
отчетния период са разселени 
над 300 кеклици, 390 фазани и 
465 яребици. Строителството и 
стопанисването на заслони се 
приема като част от задължени-
ята на ловците, които видимо 
проявяват желание за изграждане 
на нови такива.След грижите за 
поддържане и опазване на дивеча 
в някой райони  има ръст на попу-
лацията при яребиците и това ще 
продължава. „Това е утвърдена  
добра практика за дружинките 
и прави чест на председателите 
, които се ангажират с трудната 
организация”, подчерта г-н Ива-
нов поднасяйки своята благодар-
ност за резултатите. Той отчете  
напредък и в борбата срещу 
бракониерството. През послед-

ните три години на територията 
на Сдружението  нарушенията са 
сведени до минимум, няма тежки 
инциденти, не са констатирани 
нарушения по Закона за лова и 
опазване на дивеча. 

В община Стралджа диве-
човите запаси  са сравнително 
богати. Забелязва се видимо 
увеличение на полезния дивеч.
Сърните в района наброяват над 
200, благородния елен, който 
вече  е трайно пребиваващ вид в 
ловните полета на общината,  е 
нараснал от 25 на 31бр., дивите 
свине след завишаване грижите 
за тях,  са повече от 150. Според 
таксацията повишен е броят на 
яребиците, които в момента са 
над 4500, запазва се броят на 
фазаните  се стабилизират около 
900, затова пък има намаление 
при кеклиците – от 430 през 2011 
,миналата година те са едва 180. 
Положителна е тенденцията  при 
дивия заек, но в северния край 

на общината той е все още под 
критичния минимум. Нарастване 
има при вредния дивеч. Увели-
чение бележи чакала, лисицата, 
скитащите кучета. Според докла-
да през периода са отстреляни 
257 чакала, черен пор – 48 бр., 
скитащи кучета – 110 бр.

Г-н Иванов обърна внимание 
на традиционните грижи на ло-
вците за подхранване на дивеча. 
През годината е разпределен 
концентриран фураж над 12 т., а 
хранилките за фазани и яребици 
наброяват повече от 100.

Проблем се оказва практи-
куването на риболова,макар че 
интересът към този спорт се 
увеличава. По молба на Сдру-
жението  с решение на ОбС 
общината предостави за безвъз-
мездно ползване от риболовците 
язовира в Леярово, осъщест-
вен е договор за това и срещу 
чл.карта всеки от риболовците  
може да хвърля въдица там. На 

вниманието на ръководството е 
и  стрелковия спорт. В бъдеще 
време остава  изграждането на 
местно стрелбище, където да се 
провеждат състезания и изпити 
за кандидат-ловци. Надеждата е 
тази година, през която ловците 
и риболовците ще отбележат 
115.-годишнината от своя авто-
ритетен съюз,  този въпрос да 
намери решение с подкрепата на 
кмета на общината Митко Андо-
нов. На събранието г-н Иванов 
отчете активността на ловците и 
риболовците в инициативата „да 
почистим България за един ден!” 
и подчерта, че това си остава 
целогодишна грижа на ловците 
и риболовците.

След изказванията и направе-
ните предложения и препоръки 
събранието прие отчетния доклад 
. Гласуван беше и планът за ра-
бота на Сдружението през 2013г. 
и финансовия план.

Ñòðàëäæà äúðæè 
ïúðâåíñòâîòî ïî 
áåçðàáîòíè â îáëàñòòà
Намалява броят на официално регистрираните безработни в 

Ямболска област, сочи справка на Бюрото по труда в града за ап-
рил. Тенденцията е традиционна за това време на годината, когато 
започва наемането на  работна ръка  за летния сезон.  От дирекцията 
„Бюро по труда” са категорични, че се очаква безработицата да 
намалее още повече и през следващите месеци. Намаляването на 
хората без препитание в областта се дължи още и на разкритите 
повече работни места по различни програми за заетост.  Според 
данни на дирекцията, безработните в Ямболско през миналия 
месец,  са  били 7 261 човека, което е 154 по-малко от предходния 
месец. С 33 на сто безработица община Стралджа продължава да 
държи първото място по най-висок ръст на хора, търсещи работа. 
Следват я  общините Болярово  и Елхово с ниво на безработица от 
22, 3 на сто, в община Тунджа  - 22, 1 %, а в община Ямбол  е 11,6 
на сто. Най- висок процент безработни са с основно и по-ниско 
образование. Регистрираните с ниска квалификация са 4 323 души 
и представляват 59,5 % от общия брой на безработните, като повече 
от половината от тях са жените.

ТЕЛ 0896284429 ИЛИ 046 62 81 84 
ПРОДАВА недвижим имот в Стралджа, ЦГЧ:
- масивна къща – около 90 км.м.
- второстепенни постройки – 66 кв.м. и 20 кв.м.
- навес с оградни стени – 65 кв.м.
- двор – 2120 кв.м.
Цена – по договаряне.
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ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в

средищните училища чрез въвеждане на целодневна 
организация на учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Евро-

пейския съюз

Èíâåñòèðà âúâ âàøåòî áúäåùå!

„Нашето училище е нашият втори дом, тук се чувст-
ваме прекрасно!” това пожелаха да покажат учители и 
ученици от ОУ”Хр.Ботев” Войника в проведения  Ден 
на отворените врати.     Инициативата е в изпълнение на 
проекта BG 051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството 
на образованието в средищните училища чрез въвеждане на 
целодневна организация на учебния процес”, осъществяван 
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси”, съфинансирана от  Европейския 
социален фонд на Европейския съюз.

На 20 май училището широко отвори вратите си за всич-
ки, които  желаят да се запознаят с работата по обучението и 
възпитанието на децата. Като добри гости бяха посрещнати  
родители и представители на местната общественост, които 

Äåí íà îòâîðåíèòå âðàòè
видяха при какви условия се осъществява образователния 
процес и дейността в ПИГ, посетиха учебни часове, ви-
дяха как децата се справят със знанията, как учителите  
преподават уроците, какви начини и методи използват , 
за да провокират активността на учениците. Изразеното 
одобрение и задоволство от посетителите бе поредната 
добра мотивация за активност в работата на педагозите и 
осъществяване на нови идеи. „Разбира се, има какво още 
да се желае, но ще го постигнем заедно учители , кметско 
и общинско ръководство!”, подчерта директорът Живка 
Василева, според която през последните години Община 
Стралджа   обръща сериозно внимание за ремонтиране и 
обновяване на базата , осигуряване на максимално добри 
условия за работа на учителите и обучение на децата.

Ñïðèíòüîðè è ôóòáîëèñòè 
ïðåäñòàâÿò ó÷èëèùà  
М и н и 

спартакиадата 
в  Стралджа , 
коя т о  в с я -
ка година се 
провежда във 
връзка с Деня 
н а  с п о рт а , 
отново събра 
на  стадиона 
в общинския 
център учени-
ци от четири-
те общински 
училища.”Вие сте тук, за да ни покажете колко много обичате спорта. В оспор-
вано състезание ще демонстрирате вашите възможности във футбола и леката 
атлетика, в народната топка. Нека победят най-добрите!”, поздрави участниците 
в спортния празник зам.-кметът Мария Толева и предаде пожеланията на  кмета 
Митко Андонов за едно силно, интересно и борбено състезание. 

Първите, които се впуснаха в надпреварата, бяха спринтьорите. Момичета 
от V-VІ клас се състезаваха на 200 м. Първото място спечели Златина Янкова 
от ОУ-Стралджа, а след нея се наредиха спортистките на СОУ”П.Яворов” 
– Яница Османова и Мелани Манчева. В групата момичета VІІ-VІІІ клас в 
същата дисциплина класирането изцяло беше „превзето” от представители 
на   ОУ-Зимница. На първо място  Гинка Маркова, на второ и трето – Пепа 
Димитрова и Петранка Тончева. Не по-малко оспорвано беше състезанието при 
момчетата, които се надбягваха на 400 м. Класирането при V-VІ клас поведе 
Иван Неделчев от Зимница, след него се наредиха  двама представители на 
СОУ”П.Яворов” – Даниел Петров и Верхат Айвазов. В групата на VІІ-VІІІ клас 
най-добри показатели постигнаха  Кольо Петров от СОУ”П.Яворов” , Петър 
Стоянов от ОУ-Стралджа  и Йордан Петков от ОУ-Войника. 

При народната топка отборите привлякоха вниманието на публиката, която 
активно подкрепяше своите фаворити. Купите за първо, второ и трето място 
си разпределиха  отборите на СОУ”П.Яворов”, ОУ”Св.св.Кирил и Методий” 
–Зимница и ОУ ”Хр. Ботев” Войника. Награда за най-добър състезател получи 
Антонина Рибарова от СОУ ”П. Яворов”.

Участието на момчетата във футболната надпревара беше върхът на празника. 
Оспорваните двубои предизвикаха напрежение, очаквания и много емоции. В 
крайното класиране първото място зае отборът на СОУ”П.Яворов”, на второ е 
ОУ-Стралджа, на трето – ОУ-Зимница , а четвъртото зае ОУ –Войника. Наградата 
за най-добър нападател спечели  Ивайло Николаев от СОУ, най-добър защитник 
е Божидар Василев от ОУ-Стралджа, най-добър вратар – Йордан Петков от 
Войника и най-полезен за отбора – Атанас Альошев от Зимница. Връчвайки 
наградите, осигурени от общината, г-жа Толева  поздрави победителите и всички 
участници пожелавайки им все така да обичат спорта и да развиват умения в 
различните дисциплини.

От 26.11.2012 г. Общинската 
администрация изпълнява проект: 
Община Стралджа – за ефективна 
структура  и  подобрена дейност 
в полза на гражданите и бизнеса, 
финансиран по ОПАК, Приоритетна 
ос 1. „Добро управление”, Подприо-
ритет 1.1. „Ефективна структура на 
държавната администрация”. 

Общата цел на проекта е : Подо-
бряване организацията на работа на 
Общинска администрация Стралджа 
за ефективно изпълнение на функ-
циите й.

Дейностите по проекта се изпъл-
няват съобразно времевия график.

На  18.04.2013 г. бе проведена 
встъпителна среща на  екипа по 
проекта с управляващия съдружник 
на  Интернешънъл Хюман рисорсиз 
-  изпълнител по дейност 2: Про-

веждане на функционален анализ на 
Общинска администрация Стралджа.

На срещата от страна на възложи-
теля присъства екипът по проекта, от 
страна на изпълнителя Невена Цачева 
– управляващ партньор. Целта на сре-
щата бе планирането и подготовката на 
функционалния анализ – сформиране 
на екип, дефиниране на заинтересо-
вани страни, уточняване акцента на 
анализа, уточняване на времеви график 
и комуникация /етап 1/.

На срещата страните разгледаха 
сключеният помежду им договор, 
изискванията на ОПАК относно из-
пълнението на дейността и отчитането 
на дейностите. 

Конкретните дейности по извърш-
ване на анализа /етап 2/ стартираха на 
20.05.2013 г. На Първата работна сесия 
двата екипа – възложител и изпълнител 

представиха своите експерти, уточни-
ха конкретни стъпки за набиране на 
документи и информация, съобразно 
основните методи от Единната методо-
логия за провеждане на функционален 
анализ. 

Етап 2 се базира на няколко вза-
имно свързани  дейности: анализ на 
текущото състояние, идентифициране 
на области за подобрение, формули-
ране на препоръки за подобряване на 
областите за подобрение.

Работата на екипите продължи с 
попълване на въпросници и провеж-
дане на интервюта сред служители, 
НПО и потребители на услугите на 
администрацията. Анкетните проуч-
вания се проведоха по предварително 
разработени въпросници чрез които 
се набира информация за всички ос-
новни компоненти на анализа, като 
се изследват практическите аспекти 
на дейността. Чрез интервютата се 
събира допълнителна информация по 
въпроси, по които се налага допъл-
нително уточнение след запознаване 
с въпросниците. Интервютата са 
структурирани, включват употреба на 
предварително дефинирани въпроси и 
стандартизирани техники за записване.

Екпертите , които ще провеждат 
анализа от страна на Интернешънъл 
Хюман рисорсиз са с богати профе-
сионални биографии:

Професор д.с.н. Цветан Давидков е 

преподавател в Софийския универси-
тет “Свети Климент Охридски”. Чете 
курсове по: Основи на управлението, 
Предприемачество, Организационно 
поведение, Национални и организа-
ционни култури и др. Научните му 
интереси и изследвания са в сферата 
на предприемачеството, организацион-
ната култура, комуникациите. В тези 
области е публикувал монографии, 
учебници, статии. Специализирал е по: 
преподаване на управленски знания, 
бизнескомуникации, предприемаче-
ство и малък бизнес, проектно упра-
вление, системи за качество, дистан-
ционно обучение във Великобритания, 
Холандия, Белгия, Германия, Швеция, 
Ирландия, Чехия и Унгария и др.

Участва е в обучителни и консул-
тантски проекти. Сред клиентите на 
тези проекти са: Солвей-Соди АД, 
Райфайзенбанк,  Шнайдер Електрик 
България, Идеал Стандарт Севлиево, 

Института за публична админи-
страция, министерства и централни 
ведомства, нестопански организации.

Доц. д-р Елмира Банчева, пред-
седател на програмния съвет на 
магистърска програма „Управление 
и развитие на човешките ресурси“ в 
НБУ. Член на Европейското общество 
за изследвания, свързани с обучение 
и тренинг на възрастни (ESREA ), на 
Експертната комисия към Института 
по публична администрация и евро-
пейска интеграция и на Българската 
асоциация за развитие на мениджмън-
та и предприемачеството (БАРМП). 
Водила е обучения и е консултирала 
редица компании, сред които „Нес-
тле”, „Солвей Соди”, „Албена”, „Те-
летек”, ОББ,  „Прософт”, „Биохим”, 
„Асарел Медет”, „Челопеч Майнинг”, 
„Мобилтел”, „Глобул”, „Грамер”, „Да-
нон”, „Евроинс Холдинг”, „Лукойл” 
и други.

ОБЩИНА СТРАЛДЖА , ОБЛАСТ ЯМБОЛ
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-04,e-mail:straldjainf@yahoo.com

Проект „Община Стралджа за ефективна структура и подобрена дейност в полза на гражданите и бизнеса”, финансиран по ОПАК
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Красиви, усмихнати, щастли-
ви и волни като птици абитури-
ентите от випуск 2013 на СОУ 
”П. Яворов” Стралджа  накараха 
жители и гости на града да се 
вълнуват и радват. Облечени 
в тоалети, които заслужават 
оценка „отличен”, момичетата и 
момчетата, довчерашни ученици, 
сега блеснаха  като истински 

дами и господа. „Това е нашето 
бъдеще, те са отмяната и силата 
ни!” коментираха възрастните  и 
нескрито споделяха надеждата, 
че където и да учат тези млади 
хора непременно ще пожелаят да 
се върнат в родния град. Страл-
джа има своите таланти в най-
различни области. Всяка година 
го доказват зрелостниците от 

най-голямото общинско училище 
с традиционно висок прием във 
ВУЗ и избор на най-различни 
специалности. През последните 
години се наложи тенденцията 
всеки, който учи във ВУЗ да се 
устройва да работа в големия 
град, което видимо оголва кад-
рово общината. Може би е време 
това да се промени!

Ùàñòëèâè è âîëíè êàòî ïòèöè

Представителите на пенсио-
нерски клуб с. Джинот  избраха  
най-добрия начин да поднесат 
заслужена благодарност към 
дългогодишната учителка в се-
лото Златка Филипова. На връх 
24 май, Денят на българската 
просвета и култура  жените, 
водени от Николина Филипова, 
председател на клуба, поканиха 
на специална среща   г-жа Фили-
пова, за да я трогнат до сълзи със 
своето внимание и обич. 

На крака пред обичаната и 
уважавана учителка, която през 
почти половинвековното си  пре-
подаване в училището е отворила 
очите към знанието на стотици 
деца,  жените  изпълниха вдъ-
хновено целия химн „Върви 
народе възродени…”, отрупаха я 
с букети рози и божур в добавка 
с пожелания да е жива и здрава 

Áîæóðè è ïîêëîí çà ó÷èòåëêàòà
допитаме по различни въпроси. 
Мила и внимателна, отзивчива и 
толерантна тя знае как да реши 
всеки проблем. Всички ние сме 
били нейни ученици, при нея на-
учиха българското „а,бе” децата 
ни , учила е и нашите внуци. За 
това са благодарностите и ува-
жението!” споделя  Николина 
Филипова. Срещата, преминала  
в емоционална обстановка,ще 
се запомни с вдъхновеното ре-
цитиране на стихотворения за 
българското слово и за учителка-
та, с разказаните мили спомени 
от родното училище, с прегледа 
на стари снимки на училищния 
живот в Джинот. И с пожеланията 
традиционно на този ден клубът 
да бъде домакин  на такива проя-
ви, в които  основна тема да бъде 
приносът на известни личности 
за просвещението и културата.

и да продължава да помага с 
мъдрите си съвети на всички в 
селото. „Златка Филипова е при-
мер за всяка от нас. Тя е човекът 
към който винаги може да се 

Çà  íàé-âúëíóâàùèòå ïðàçíèöè

Връчването на свидетелствата за завършен първи клас в СОУ 
”П.Яворов” обикновено се приемат за най-веселите и красиви, въл-
нуващи и очаквани събития. Както винаги за да подкрепят малките 
в усилията им по подготовка на програмите в училищните стаи 
пристигат родители и близки, които искрено се радват на всяко сти-
хотворение, песен , танц или драматизация. По традиция началните 
учители влагат огромно старание и творчество, за да има изненада 
в празниците , тържествата са запомнящи се ,  разнообразени и 
обогатени с много елементи. Приключвайки програмите настъпва 
и най- очаквания миг за връчване на свидетелствата в добавка с 
любими книжки. Не се разминава без почерпката и благодарностите 
на родителите и огромните букети за учителите. 

Íàãðàäè çà íàé-èçÿâåíèòå
Всяка година в навечерието на 24 май административното ръко-

водство на СОУ ”П. Яворов” Стралджа организира тържество, на 
което с награди по Статута за морално и материално стимулиране  и 
по решение на педагогическия съвет се отличават най-заслужилите. 
За принос в областта на науката и образованието през учебната го-
дина, за проявен професионализъм и постигнати високи резултати 
в своята област, с предметни награди и грамота бяха удостоени пе-
дагозите Бинка Караколева, Татяна Вълчева, Валентина Димитрова 
и Йорданка Драгиева.

В своето поздравително слово директорът на училището Вален-
тина Маринова отправи благодарност за труда на всички учители, 
изрази задоволството си от прилагането на добри практики и ус-
пешна екипна дейност, което води и до високите резултати. Обърна 
специално внимание и  даде висока оценка за работата на всички 
начални учители,  както и на останалите педагози, които също 
заслужават признание , но съгласно Статута  отличията получават 
тези,  които с открити уроци или други постижения са съдействали 
за повишаване имиджа на училището. Г-жа Маринова пожела на 
всички много здраве, упоритост и постоянство в работата, инициа-
тивност и добри идеи, с които СОУ ”П. Яворов” да се откроява и да 
съхранява постигнатия авторитет  на съвременно училище с условия 
за конкурентноспособност на своите възпитаници на всички нива.

Активната и плодот-
ворна дейност на Цен-
търа за обществена под-
крепа /ЦОП/– Страл-
джа  намери място на 
страниците  на  лук-
созното списание „Аз 
съм българче”. В свое 
писмо екипът Мариана 
Пенева-Петя Петрова 
разказва за работата 
на Центъра с децата в 
добавка със снимка от 
карнавалния парад на 
ЦОП. „Чувстваме се 
емоционално вдъхно-
вени от всичко, което 
ни поднасяте. При нас 
кипи творческа надпре-
вара”, пишат дамите с 
благодарност към екипа 
за интересните четива. 
Пак чрез страниците на 
списанието научават за 
Националния конкурс за дет-
ска рисунка  „Нарисувай ми 
слънце” и вече се подготвят за 
участие. По всяка вероятност 
ще се включат в категориите 
„Най-усмихнато слънце” и 

„Най-добър екип”, но точно 
какви ще са творбите  запазват 
като изненада.

    Екипът Пенева- Петрова 
тази седмица е командирован 
от кмета на общината Митко 
Андонов 4 дни в Несебър за 
участие в творческа лабора-

тория по арт терапия, което 
ще помогне още повече за 
постигане добри резултати от 
работата им в Центъра. Обу-
чението е за приложение на 
съвременни арт терапевтични 
методи и практики за устано-
вяване на емоционално-пси-

В ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

ÖÎÏ – Ñòðàëäæà  íà ñòðàíèöèòå 
íà ñï.”Àç ñúì áúëãàð÷å”

хичен баланс и активиране 
на творческия потенциал. 
Участниците в пленера ще 
имат възможност да се по-
топят в стимулираща среда 
и да придобият сетивност за 
неразривните връзки между 
природата и човешката пси-
хика. Програмата предвижда  
такива интересни сесии като 

„Когато музиката ни обеди-
нява”, „Когато музиката ни 
разказва за любовта”,  „Пре-
образяване. Искам да съм…
Боди арт”. Много полезна 
ще бъде и свободната работа 
с материали  от природата – 
скулптура от пясък, камъни и 
др., опитът от които ще бъде 
пренесен и в ЦОП -Стралджа.
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Ñðåäèùå íà îáðàçîâàíèå è ïðîñâåòà

Ïðèåì
Ãðàôèê çà äåéíîñòèòå çà ïðèåìàíå íà ó÷åíèöè â I-âè êëàñ

çà ó÷åáíàòà 2013/2014 ãîäèíà.

10.06.2013г от 17.15ч. родителска среща с родителите на бъдещите първокласници
06.04.2013г. - 30.05.2013г. - Подаване на заявления за записване по образец на училището.
30.05.2013г. - 15.06.2013г.- Записване на учениците І-ви клас след представяне на следните ориги-

нални документи:
• удостоверение за раждане
• удостоверение за завършена ПГ
• медицински картон на детето
В случай, че детето не е посещавало ПГ, родителите декларират това обстоятелство.
Място за подаване на документи: В канцеларията на училището.

Êàêâî çíàåì 
çà  ÑÎÓ "Ïåéî 
ßâîðîâ"?
Понастоящем училището 

се намира в сграда, открита 
през 1984 година от Ми-

СОУ „П. К. Яворов” гр. Страл-
джа е наследник на първото учеб-
но заведение в града, основано 
през 1865 година. Летописите 
сочат, че то претърпява редица 
преобразования – от начално в 
прогимназиално, общообразова-
телно, единно средно политех-
ническо, отново общообразова-
телно.

нистъра на образованието, 
към която има прикрепена 

столова и двуетажен спор-
тен комплекс с два плувни 

басейна и спортна зала. 
Според техническия проект 

училището е 30 - класно. 
След 2005 година изцяло 
е подновена дограмата на 
училището и прилежащите 
сгради, напълно е санирана 
основната сграда, а спорт-
ният комплекс и котелното 
– частично. От 2008 година 
ежегодно и поетапно се из-
вършват основни ремонти 
на учебните кабинети и 
се подменят мебелите и 
оборудването. Налице са 
всички необходими усло-
вия за провеждане на ла-
бораторни упражнения по 
химия, физика, биология, 
човекът и природата. С 
най-съвременно оборуд-
ване са и кабинетите по 
информационни техноло-
гии. Обезпечаването на 
учебния процес с учебни 
материали, пособия и карти 
се осъществява и с дейно-
то участие на училищното 
настоятелство.
Училищната библиотека 

предлага добри условия за 
самостоятелна подготовка 
на учениците по български 
език и литература, филосо-
фия, география, биология 
и др.
За доброто здраве на 

учениците полагат грижи 
медицински работници в 
добре оборудван медицин-
ски и стоматологичен ка-
бинет.

Столовата на училището е 
отдадена под наем на фирма, 
която осигурява топли за-
куски и обяди за желаещите 
ученици. През 2011 година 
е изградена първата в града 
мултифункционална площад-
ка за баскетбол, волейбол 
и тенис на корт .Дворът на 
училището е винаги добре 
поддържан и чист за осъ-
ществяване на извънкласни 
дейности и за любимото сво-
бодно време на учениците.
През  зимните  месеци 

функционират двата основ-
но ремонтирани плувни ба-
сейна.
Отоплението на учили-

щето се осъществява чрез 
подновени водогрейни котли 
на промишлен газьол, които 
позволяват непрекъснатост 
на учебния процес и през 
най- студените зимни дни.
Всяка учебна година се 

Ãðèæè, çíàíèÿ, ñïîðò è çàáàâà

провеждат състезания, кар-
навали, младежки диско-
теки, вечери, литературни 
конференции, викторини, 
конкурси, посветени на ис-

торията на родния край, 
екология, етнография, в чест 
на патрона на училището, 
национални празници и бе-
лежити дати.
Доказателство за добрата 

работа на педагогическия 
състав са вече станалите 
традиционни участия със 
завоювани призови места 
от учениците на общинско, 
областно и национално ниво, 
на олимпиади и състезания 
от всякакво естество.
В училището се обучават 

ученици от І-ви до ХІІ-ти 
клас от града и селата Ире-
чеково, Люлин, Недялско, 
Палаузово, Воденичане, Ма-
леново, Атолово и Лозенец. 
За всички пътуващи уче-
ници са осигурени занятия 
в полуинтернатни групи. 
Обучението се осъществява 
от висококвалифицирани 
кадри.

Ïðîåêòè è ïðîãðàìè
Проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството на об-

разованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна 
организация на учебния процес”

От 01.01.2012г. СОУ „П.К.Яворов” като средищно училище ра-
боти по Проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството 
на образованието в средищните училища чрез въвеждане на цело-
дневна организация на учебния процес”, финансиран от ЕС по ОП 
„Развитие на човешките ресурси”. Същият се отчита в специална 
за целта уеб-базирана информационна система.

На тази база през учебната 2012/2013г. се сформираха 14 ПИГ 
– 8 в начален и 3 в среден курс, които обхващат всички ученици от 
І - ІV клас и пътуващите от V – VІІІ клас.

ПМС №308/20.12.2010г. за осигуряване и разпределение на 
средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните 
групи в детските градини и училищата и на учениците от І – ІV клас

На основание ПМС №308/20.12.2010г. на учениците от І – ІV клас 
се осигуряват закуски на стойност 0,45 лв. на ден.

Ó÷èëèùåí ïëîä
Училището чрез Държавен фонд „Земеделие” и схема „Учили-

щен плод”, съгласувана и одобрена от ЕС, осигурява на учениците 
от І – ІV клас два пъти в седмицата пресни плодове и зеленчуци в 
зависимост от сезона.

Програма „Намаляване на отпадането на ромските ученици”
По Програма за намаляване на отпадането на ромските ученици 

от училище, финансиран от Фондация „Америка за България” за 
учебната 2011/2012 учебна година е сформиран СИП „Фолклор на 
етносите”. В изпълнение на проекта през учебната година се про-
ведоха различни дейности с ученици – състезание „Бързи, смели, 
сръчни” съвместно с ученици от ОУ „Доктор Петър Берон” и ОУ„Й. 
Йовков” - Ямбол; екскурзия до гр. Созопол и други мероприятия.

Страницата е подготвена с материали от сайта на СОУ "Пейо 
Яворов" 

 0886 668 998   
ПРОДАВА  2-етажна 

масивна къща в Стралджа, с 
допълнителни постройки и 
двор 1 дка. Цена 22 хил.лв.

0886 668 998 
продава 2-етажна масивна къща  в 

Стралджа, с допълнителни построй-
ки, двор 1 дка, Цена - 22 хил.лв.

ТЕЛ. 0892 90 71 48  
ПРОДАВА  разсад дини.
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УВАЖАЕМИ  ПОЧИТАТЕЛИ НА ИЗ-
КУСТВОТО НА ГОЛЯМАТА ВЪЛКАНА 
СТОЯНОВА,
ДРАГИ ЛЮБИТЕЛИ  НА БЪЛГАРСКАТА 

НАРОДНА ПЕСЕН,
УВАЖАЕМИ ГОСТИ,  ЖИТЕЛИ НА 

С.ЛЮЛИН,
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
от стр.1
Всеки път когато искаме да се почувства-

ме българи ние и сега  имаме възможност да 
направим своя избор и да слушаме отново пе-
сните на Вълкана. Първо ще зазвучи кавалът 
в ушите ни в очакване на оня  мек, трептящ 
като божествени звънчета глас, който се 
лее плавно, спокойно, нежно, непринудено и 
леко. А Вълкана като че ли не прави никакви 
усилия за  изпълнението на такива сложни 
песни като „Снощи си мамо замръкнах”, 
„Нягул на Милка думаше”, „Женала е дюлбер 
Яна”, „Алтънлъ Стоян войвода”….Тя ще ни 
се усмихне , ще ни погледне с доброта и обич 
и ние вече сме нейни пленници.
Аз не съм специалист фолклорист, не съм 

музикант, не съм етнограф, но мога като 
обикновен слушател и почитател на Вълка-
ниното изкуство да кажа: „Вълкана беше 
нашият народен гений в песнопеенето!” 
Затова Стралджа поддържа традицията 
за Конкурса-надпяване на нейното име. 
Събитие, включено не само в Националния 
културен календар, но и високо оценено от 
специалистите. Събитие, което не само 
съхранява  и разпространява песните на  

Вълкана, но и дава възможност за изява на 
млади таланти. 
Да,  Вълкана остава   нашият кумир, на-

шата легенда и ние винаги ще я споменаваме 
с обич. Ако днес откриваме паметник в ней-
ното родно село, изграден изцяло с помощта 
на дарители, то е защото се чувстваме 
задължени да сторим поклон пред Вълкана, 
да изразим чувствата, преклонението, ува-
жението. Нека не се притесняваме да дадем 
път на вълнението, нека всеки от нас днес 
си припомни своите мигове с песните на 
певицата, да си даде сметка колко богат се 
чувства с тях, да признае, че тя е тази, която 
ни е дала едни от най-ценните и запомнящи 
се уроци по родолюбие. 
У нас, в България, до момента имаше съг-

раден само един паметник на народна певица, 
този на Мита Стойчева  в с.Мекиш. От 
сега нататък всеки, който обича Вълкана и 
нейните песни, ще може да сложи стръкче 
цвете и пред нейния паметник в Люлин и  да 
се поклони като пред светец. Щастлив съм, 
че идеята на Инициативния комитет се пре-
върна в реалност, щастлив съм, че десетки 
хора откликнаха на молбата за дарителство, 
щастлив съм, че заедно реализирахме проек-
тът на скулптора Минчо Огнянов и днес, в 
този исторически момент,  мога с вълнение 
да кажа пред всички вас

ОТКРИВАМ ПАМЕТНИКА НА  НАЙ-ГО-
ЛЯМАТА ПЕВИЦА НА БЪЛГАРИЯ ВЪЛКАНА 
СТОЯНОВА!  

ÏÅÑÅÍ ÇÀ ÂÚËÊÀÍÀ
Â ïàìåò íà Âúëêàíà Ñòîÿíîâà

Запей ми, хубава Вълкано !
Запей ми за Алтънлъ Стоян
как пратил Добри от Балкана
в голямо село Стралджа сам.

Запей за оня гурбетчия
за дом и любе закопнял,
как карал тежката гемия,
но тя запряла в камък бял.

Запей за Яна, Дилбер Яна,
за керванджийчето запей ...
Запей ми, хубава Вълкано,
ти – чуден люлински славей !

И нека песента се носи
от Бакаджика до Мараш,
по жетви и по сенокоси,
и по седенки и хора.

А вечер, щом припадне здрача
над селото и стихне ек,
по твоя глас кавалът плаче,
тъгува и говори : „Ех,

Запей ми, хубава Вълкано,
с гласа си от сребро излян !
Чуй, поздрав праща ти Балкана
от Добри и от Алтънлъ Стоян”.

Янко Стефов

ДЕБЮТ

„Íå èñêàì äà áúäà ÷óæäà ñÿíêà”
Радина Вълкова Калева е родена  през 1953г. в Пловдив. Има стралджански 

корен- родителите й  са от Стралджа. По време на следването на баща й, Вълко 
Калев, в София, Радина е живяла 5 г. в Стралджа. Учила е в първи и втори клас 
в НУ”Отец Паисий”. 

По-късно , по време на летните ваканции, прекарва в Стралджа.
Радина Калева е магистър по икономика и психология, специализирала 

„социална психология”. 
Живее в София. Има син. 

Стихосбирката „Не искам да бъда чужда сянка” , издадена 2000г. е първа 
за авторката.

Пресъхнаха ли ритмите,
Родени от духа ми?
Къде се разпиляха думите,
Защо не се разбират
И не излизат звучно
Подредени на листата?
Къде е музиката на стиха ми?
Къде са книгите, картините,
Които в съдбовен миг
Били са винаги до мене?
Обгърната отвсякъде със тиня
Като във блато утаена.
Нима сама ще продължа нататък –
Безмълвна и несподелена.

  ÇÀ „ÌÀÐÀØ ÏÅÅ” – ÍÅÎÑÒÀÐßÂÀÙÈß ÑÚÁÎÐ ÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀ
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Тази година по обясними при-
чини народния събор „Мараш 
пее” се проведе в Стралджа. 
Въпреки това зрителите не бяха 
разочаровани и на откритата 
сцена в центъра на града с ин-
терес наблюдаваха изкуството 
на танцьори, певци и инстру-
менталисти. И съборът отново 
беше празник на танци и ритми , 
едно истинско народно веселие. 
За мен, все пак,  бе някак не-

обичайно  традицията майския 
празник да не е сред зеленината  
в местността „Мараш”, затова 
ми е позволено да се пренеса 
там, в нашия роден Балкан, от 
където е минал Индже войвода 
да гори Жерувна и да бастисва 
Котела града, където легендар-
ните Трифон и Добри събират 
млади юнаци стралджанци. Тук, 
в родния Балкан, те се кълнат да 
мъстят за поругана чест, тук Па-
найот Хитов разбива вражеска 

потеря, тук крачи Софроний, тук 
броди Медвенския размирник, 
тук врагът не замръква, тук 
земята е свободна…
Очевидно свободолюбието 

и голямата любов на дедите 
ни  към природата и народно-
то фолклорно творчество са 
причина за организирането и 
провеждането на „Мараш пее”. 
Разбира се, този събор е съби-
тието, което много обичам и 
винаги съм влагала всичко от 
себе си при организирането му. 
Щастлива съм, че през години-
те от събор на селището , той 
прерасна в окръжен, а по-късно 
и в национален празник. Успях-
ме, защото именно тук живее 
и работи  един изключителен 
талант. И ако трябва поклон да 
сторим някому днес за това, че 
превърна Стралджа в център на 
танцовата самодейност, в сим-
вол на българщината, то това е 

Тончо Тончев!
Успяхме, защото тук има 

неостаряващи танцови състави 
и защото имаме  публика, която 
е добър познавач на танцовото 
изкуство. И заради още нещо 
– този събор обедини усилията 
на творци, изпълнители и орга-
низатори. Тук искам веднага да 
спомена изключителния принос 
на  академик Крум Георгиев, за 
да бъдат пресъздадени образци 
от  неоценимото народно богат-
ство  в песни, танци и багри. 
Немислимо е провеждането на 
събора без оркестъра, гръбнакът 
на ансамбъл „Въжички”. Неоце-
нима е помощта и подкрепата 
на общинското ръководство и 
лично на кметът на община 
Стралджа г-н Митко Андонов, 
който като един истински ро-
долюбец вече години наред 
активно поддържа , подпомага  
провеждането на събора, той е 

този, който успява да предизви-
ка сериозна дарителска дейност 
в подкрепа на празника. Висока 
е оценката за добрата екипна 
работа  на неговите заместници 
Иван Георгиев, Иван Иванов, 
Мария Толева, секретаря Ата-
наска Христова. Благодаря и на 
моите  приемници-  гл.експерт 
„Култура” , талантливия режи-
сьор-постановчик Кольо Пехли-
ванов и секретаря на читалище-
то Виолета Андонова,  които  са 
с  отворено сърце за фолклора. 
Благодарности и на неумори-
мата наша журналистка Надя 
Жечева.  И ако националния 
събор на народното творчество 
– Копривщица се провежда на 
всеки 5 г., то благодарение на 
всички тези хора заедно с обич-
та на стралджанци и гости към 
танцовото изкуство , „Мараш 
пее” поддържа традицията за 
ежегодно провеждане и всеки 

път събира участници и зри-
тели от близо и далеч. Хубава 
традиция е общината да кани  
за жури  светила в областта 
на фолклора, което повишава 
интереса и вниманието към съ-
бора. Тази година  за правилната 
оценка на конкурсната програма 
допринесоха с компетентното 
мнение председателят на жу-
рито  проф. д-р Мария Кутева, 
директор на НАНПТ ”Ф. Кутев”, 
носителят на световен Оскар 
за фолклор акад. Крум Геор-
гиев, ст.н. сътрудник Николай 
Ников, Тодор Тодоров, техн.
директор на НАНПТ. Мога да 
бъда доволна, че моето мнение 
съвпадна с тяхната оценка на 
колективите. На сцената до-
казаха майсторството танцови 
колективи от трите възрастови 
групи и Стралджа наистина се 
окъпа  не само в слънце, но и в 
звуци и багри.
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Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, 
машинно пастиране
 продажба на пълна гама 

нови гуми
 при закупуване на 4бр. 

задължително  
    отстъпка, монтажа и ба-

ланса- безплатни
 авточасти за всички ви-

дове западни и японски авто-
мобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

Ñ ëþáîâ  Ñ ëþáîâ  
çà Âúëêàíàçà Âúëêàíà
Â Ëþëèí å îòêðèò ïàìåòíèê íà íàé-îáè÷àíàòà áúëãàðñêà íàðîäíà ïåâèöàÂ Ëþëèí å îòêðèò ïàìåòíèê íà íàé-îáè÷àíàòà áúëãàðñêà íàðîäíà ïåâèöà

В окъпаното  от проливен 
дъжд  и потънало в обил-
на зеленина тихо и кротко 

стралджанско село Люлин на 24 май 
се случи нещо необичайно.Събитие, 
за което дълго ще се говори.

Не само традиционния ден за наро-
ден сбор събра хора от близо и далеч, 
а очакването за откриване паметник 
на голямата Вълкана Стоянова. Обле-
кли нов кат дрехи старите люлинци, 
добри съселяни на Вълкана, оставиха 
редовната шетня и излязоха на мегда-
на заедно с гостите. Звуците на един 
меден кавал предизвика сълзи в очите 
на мнозина, а песента „Снощи си мамо 
замръкнах” в изпълнение на Симо 
Петров, заговори за едно отминало 
време пълно с красиви спомени. Ехото 
пое мелодията, пренесе я от полето 
до Бакаджика. Духът на Вълкана вече 
беше сред село…

Като председател на Инициативния 
комитет за построяване на паметника  
и км.наместник на селото Диньо Ка-
питанов разказа предисторията , въз-
никването на  идеята за съграждането 
на реликвата, за активната подкрепа от 
страна на кмета на общината и прие-
мане присърце на идеята от скулптора 
Минчо Огнянов. Направен бе поклон 
на всички дарители - на първо място 
групата земляци от София и всички 
останали почитатели на творчеството 
й дали своя дан за паметника. „Ние 

сме горди, че от нашето малко село 
започна големия път на великата 
Вълкана!”допълни той сред ръкопляс-
кания. 

В своето слово кметът на община 
Стралджа Митко Андонов сполучливо 
нарисува с думи  образът на певицата.  
„По народному скромна и мъдра,топла 
и сърдечна , със своя вълшебен глас тя 
естествено и приятно ни пренасяше в 
онова време което познаваме от споме-
ните на родителите си, от учебниците 
и книгите , от приказките и легендите. 
Гласът й се лее плавно , спокойно, 
нежно, непринудено и леко. А тя ни 
се усмихва, поглежда ни с доброта и 
обич… И ние вече сме нейни пленни-
ци!” Г-н Андонов припомни кога , как 
и защо Стралджа създаде, поддържа и 
развива Конкурса-надпяване „С песните 
на Вълкана”, Той прикани хората да да-
дат път на вълнението, да си припомнят 
своите мигове с песните на певицата, да 
пресметнат колко богати се чувстват с 
тях и да си признаят, че тя е тази , която 
ни е дала най-ценните и запомнящи се 
уроци по родолюбие. Откривайки ново-
построения само с дарения паметник в 
знак на признателност и уважение г-н 
Андонов постави и първия венец. Пос-
ледваха го с минутка мълчание Атанаска 
Кабакова,председател на ОбС, Диньо 
Капитанов, км.наместник на селото.

В минутка за почит пред паметника 
преминаха десетки. Сред тях бяха синът 

й  и правнука Веселин, всички дарите-
ли, зам.кметовете на общината Иван 
Георгиев, Иван Иванов, Мария Толева, 
секретаря Атанаска Христова. Като пред 
светица заставаха мирно представите-
лите на НАНПТ”Ф.Кутев”,лауреатите 
на награди от Конкурса-надпяване в 
Стралджа Радостина Йовкова, Нина 
Арнаудова, носителката на  Голямата 
награда Дарина Славчева, ученикът 
на Вълкана Стоян Варналиев, Тодор 
Тодоров, техн.директор на ансамбъл 
„Ф.Кутев”…

Множеството се премести в чита-
лищния салон където  на сцената на 
реставрираното за случая читалище 
концертът посветен на Вълкана започ-
на с едно прекрасно стихотворение на 
Янко Стефов. Публиката периодично 
изригваше в ръкопляскания след всяко 
изпълнение на солистките на ансамбъл 
„Ф. Кутев” и ансамбъл „Въжички” при 
читалище „Просвета 1892” Стралджа. 
Песни от репертоара на певицата 
изпълни с много талант и любов към 
народното изкуство Дарина Славчева, 
която прибави  топли думи за своята 
учителка и кумир. Стоян Варналиев 
разплака км.наместник Диньо Капита-
нов връчвайки му шепа пръст от гроба 
на певицата с пожелание тя да бъде 
поставена в подножието на паметника.

Празникът в Люлин продължи с  вито 
хоро на мегдана, който помни стъпките 
на Вълкана.


