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Ñòðàëäæà Ñòðàëäæà ñ íîâ ïàçàðñ íîâ ïàçàð

Официално ,  с  много 
настроение, усмивки и 
разбира се богат асор-

тимент, беше открит новият 
кооперативен пазар в Стралджа.  
Прерязването на лентата пред 
така необходимата за жителите 
на града и околните села придо-
бивка, беше част от Празника на 
Стралджа.  

Новият кооперативен пазар е 
финансиран по проект "Растеж 
и развитие на регионите", от Ре-
публиканския бюджет, фирмата 
проектант е Аква проект ЕООД 
Ямбол, фирмата изпълнител - 
АВС инженеринг N ЕООД Ям-
бол, стойност на договора - 279 
967 лв., проектът е за 30 маси, 
но в момента са поставени 20.

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

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

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

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

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

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!
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Ñ áîãàòà ñîöèàëíî îðèåíòèðàíà ïîëèòèêà
Водещ фактор в управлението на община Стралджа е осигуряване на съвременни 

условия за живот на всички възрастови групи от населението.
От началото на програмния период до сега общината натрупа богат опит, подгот-

вяйки и реализирайки проекти, финансирани със средства от Европейския съюз по 
редица Оперативни програми, като по този начин  зае  26 място у нас  по усвояване 
на средства от Европейските програми.

За този период общината се утвърди със собствен административен капацитет от 
екипи за изпълнение на европейски проекти. Конкретно по Програмата за развитие 
на селските райони /ПРСР/ и Програмата за трансгранично сътрудничество/ПТС/ 
България-Турция, текущото състояние по изпълнението на проекти от началото на 
годината е както следва:
ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÍÀ ÑÅËÑÊÈÒÅ ÐÀÉÎÍÈ.

- Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Воденичане и рехабилитация  
на общински пътища Стралджа-Атолово и Воденичане – Джинот в община Страл-
джа, област Ямбол” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони.”- продължителност 30 месеца, бюджет – 5 490 848 лв. Договор за 
финансиране – сключен. Дейности по проекта – управление на проекта, реконструкция 
на водопроводна мрежа в с.Воденичане, рехабилитация на общински път Стралджа и 
общински път Воденичане-Джинот, строителен надзор, публичност.

- Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на 
община Стралджа” по ПРСР, мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски 
земи”. Договор за финансиране – сключен. Продължителност на проекта 12 месеца, 
бюджет – 58 324 лв. Към настоящия момент е проведена и одобрена от ДФЗ за избор 
на изпълнител на основната дейност по проекта – почистване и залесяване на незе-
меделски земи в местността „Мараш” в землището на Стралджа на площ 158 дка с 
култура черен бор.

- Проект „Изграждане на пункт за управление на животински отпадъци в община 
Стралджа” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони”. Продължителност – 18,5 месеца, бюджет – 2 069 217 лв. Договор за финанси-
ране – сключен. Към момента са проведени тръжни процедури за избор на проектант 
за Технически проект „ Пункт за управление на животински отпадъци гр.Стралджа”.

- Проект „Първоначално залесяване  на неземеделски земи община Стралджа” , 
мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”. Сключен договор за 
финансиране. Продължителност на проекта – 24 месеца, бюджет – 301 685 лв. Проекта 
предвижда почистване и залесяване с широколистни  дървесни видове /липа, акация 
и др./ на изоставена земеделска земя в селата Люлин, Александрово и Недялско на 
обща площ 220 дка. Етап на изпълнение – подготовка на тръжна документация за 
провеждане на процедура за избор на изпълнител за почистване и залесяване на 
неземеделските земи.
ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÇÀ ÒÐÀÍÑÃÐÀÍÈ×ÍÎ ÑÚÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÁÚËÃÀÐÈß – 
ÒÓÐÖÈß – 2007-2013ã.

- Проект „Чиста енергия за осветление на обществени места в Стралджа и Кавакли”, 
продължителност 14 месеца, стойност – 674 908 евро. През 2014 г. проектът е удължен 
с три месеца. Към м.август т.г. всички дейности при двата партньора приключиха, 
държавната приемателна комисия въведе в експлоатация всички монтирани 220 фо-
товолтаични улични лампи на територията на община Стралджа.

- Проект „За по-добър живот”. Подготвени и проведени са всички тръжни проце-
дури. Проведени са литературни конкурси, екосеминари, кампания по събиране на 
батерии, обмен на добри практики. Дере 2 е почистено, облицовано с бетон дъното 
и частично покрито със сглобяеми бетонни елементи.Дейностите продължават. До-
ставени са 12 бр.метални контейнери за събиране на отпадъци тип”Бобър”.Подготвя 
се и промоционален филм.

Отчетът по изпълнение на проектите е приет  на заседание на ОбС. Заключението 
е , че няма забавяне или неизпълнение на предвидените дейности. Реализирането на 
тези проекти ще подобри условията и качеството на живот на населението в община 
Стралджа.

Ðåøåíèå íà ÎáÑ –Ñòðàëäæà:

Ïåíüî Ìàðèíîâ – íîâèÿò ïî÷åòåí 
ãðàæäàíèíãðàæäàíèí íà Ñòðàëäæà

Пеньо Маринов е новият Почетен 
гражданин на Стралджа. Това реши 
ОбС на своето заседание с гласовете 

на всички от групата съветници от БСП 
плюс Гроздан Иванов, Живка Иванова 
и Живко Ангелов.

Предложението за удостояване 
на Пеньо Маринов  с най-високото 
отличие на общината „Почетен 
гражданин на гр.Стралджа”, на-
прави кмета на общината Митко 
Андонов. 

Пеньо Маринов е роден през 
1934г. в Стралджа.Възпитан в 
едно обикновено семейство в 
дух на трудолюбие, честност и 
скромност, той отрано започва да 
работи  като обикновен работник 
на зърноплощадка. След отбиване 
на войнския дълг  две години е 
секретар на читалището. Трудо-
вата му кариера продължава с 
работа в РПК след което завършва 
тогавашната престижна АОНСУ. 
Избиран е за зам.председател  и 
председател на АПК. В периода 

1975-1989г. е последователно 
първи секретар на ГК, на ОбК на 
БКП, няколко мандата е общински 
съветник и окръжен съветник. 
Като успява да включи предло-
женията на гражданите  в перс-
пективните планове на Окръжния 
съвет и строителните програми 
на СМК. Между реализираните 
тогава обекти са Битов комбинат, 
сградата на СОУ”П.Яворов”, 
Керамичен завод, ЗПТ, новата 
поща. С активното съдействие 
на П.Маринов е изградено едно 
от първите в окръга СМП към 
АПК Стралджа, което на практика 
изгражда значителен брой обекти 
в общината и окръга. С оглед 
осигуряване работа на повече 
млади хора през 1976/77г. в града 

е изграден филиал на завод „Арсе-
нар” Казанлък, където са разкрити 
над 400 работни места. Пуснатия 
в експлоатация Керамичен завод 
осигурява работа за още 230 души. 
През 80-те години е изградено 
шосето Стралджа-Зимница.

За активна трудова и об-
ществено-политическа дейност 
П.Маринов е удостоен с 2 ордена 
, осем медала и 5 почетни знака.

Удостояването му със зва-
нието „Почетен гражданин на 
Стралджа” е за дългогодишната 
дейност за развитието и добру-
ването на Стралджа и общината, 
за постигнатите успехи в общест-
вено-политическия и културен 
живот и във връзка с неговата 
80-годишнина.

Интересна и богата из-
ложба с посвещение на 
Деня на Стралджа, Архан-
геловден, и във връзка с 
45-годишнината от обявя-
ването на Стралджа за град 
събра в клуба на пенсионе-
ра жители и гости на града. 
Организирана от община 
Стралджа и клуб "Надеж-
да" изложбата показва из-
делия на местни фирми, 
занаятчии, творци. "Това 
е най-доброто доказателство 
за развитието на икономиката, 
земеделието, занаятчийството 
в нашия край. Между пред-
ставените експонати има не 
само промишлени , търговски 
стоки, но и истински творе-
ния на изкуството", каза при 
откриване на изложбата кмета 

на общината Митко Андонов 
и поднесе своята благодарност 
както на организаторите така и 
на участниците. 

Свое място в изложбата имат 
както керемидите на Керамична 
къща, мебелите на АРС мебел, 
тръбите на ЗПТ, вино от избите 
„Стралджа Мараш” на Евгени 
Тренчев, „Панда инвест”- Не-

дялско, Христо Стой-
нов- Лозенец , брашна 
на мелница Стралджа и 
ЕТ”Петър Жеков” Зим-
ница,  вар от „Варовик 
комерс” - Каменец така 
и истински шедьоври на 
занаятчийското произ-
водство представени от 
Ганчо Димитров, Ирина 
Урумова,  Галя Камила-
рова, Стойка Маринова, 
Петър Кръстев, Мима 

Колева, Донка  Пенева, Ден-
ка Иванова…За посетителите 
беше особено интересно да ви-
дят характерните за Стралджа 
буенешки шапки и кукерски 
гугли представени от Станка 
Кирова и Тонко Йорданов както 
и  гоблените на Мария Кабакова 
и Евелина Костова. 

Ïðîèçâåäåíî â Ñòðàëäæà

По повод 8 ноември, Празник на българска-
та полиция,  представители на РУ”Полиция” 
Стралджа гостуваха на децата от ЦДГ”М.Ру-
бенова”.Срещата се оказа не само желана, но 
и много интересна за малчуганите, които по-

Ïîëèöàé ùå 
ñòàíà àç!

пиваха всяка дума на уни-
формените мъже, задаваха 
въпроси, радваха се да се 
снимат с полицаите. Запоз-
навайки се с  професията 
„полицай” децата научиха 
какви помощни средства и 
атрибути използват поли-
цаите по време на работа, 
кога и как да търсят помощ 
от полицая, разгледаха пат-
рулен автомобил, а някой 
дори станаха помощник-
полицаи. На раздяла гости-
те обещаха такива срещи да 
се провеждат и в бъдеще.
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Âåñåë äåòñêè ïðàçíèê
Куклен  театър  за 

най-малките подари 
община Стралджа в на-
вечерието на Празника 
8 ноември. Поздравя-
вайки малчуганите в за-
лата на читалище "Про-
света 1892" Мария То-
лева, зам.кмет, отправи 
пожелания от името на 
кмета Митко Андонов 
за щастливо детство в родния град. Артистите от Куклен 
театър Ямбол по-нататък се погрижиха добре да веселят 
децата от детските градини и начален курс на училищата. 

Представле -
нието "Спяща-
та красавица" 
извика усмив-
ки на детски-
те лица, бурни 
ръкопляскания 
и адекватни ре-
акции доказ-
ваха интереса 
на публиката.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Стралджа,  ул.”Хемус” № 2  
/до „Обувката”/
Всеки ден от 8,30ч. до 18 ч.
в събота – от 8,30ч. до 13 ч.

ÅÒ” ÀÍ-ÌÀÐ” – Ñòðàëäæà

ОТКРИ НОВ МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ

8 íîåìâðè Àðõàíãåëîâäåí

ÏÐÀÇÍÈÊÚÒ ÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀ
Ñ ïîñâåùåíèå íà 45 ãîäèíè îò îáÿâÿâàíå íà ñåëèùåòî çà ãðàä

ÍÀ×ÀËÎÒÎ Ñ ÏÎÊËÎÍ
Всичко, което се случи в празничния 8 ноември, ще остане 

задълго в съзнанието на стралджанци и гости. Денят започна с 
поднасяне на венци пред паметниците на загиналите за свободата 
на България стралджанци. Венци на признателност и поклон на-
правиха съвременниците, останаха минутка на колене. Примерът 
за уважение към историята и личностите живяли преди нас, дали 
свой принос, за да живеем свободни сега, е даден.

Кметът на общината Митко Андонов, заедно със своите гости , 
се отправиха към църквата „Св.Архангел Михаил”.  Празничният 
звън на камбаните привлече граждани и гости, за да запалят свещ за 
здраве и благоденствие. Свещеник Димитър отслужи благодарствен 
молебен, в двора  завряха дарени  за здраве курбани.

ÒÚÐÆÅÑÒÂÅÍÀÒÀ ÑÅÑÈß
С химна „Мила Родино” и знаменосци започна тържественото 

заседание на ОбС. Председателят  Атанаска Кабакова поздрави гос-
тите, съветниците, гражданите. Обърна внимание върху работата 
на ОбС, съвместно с общината, която винаги е в подчинение на 
това градът и селата да се развиват, да се осигуряват възможно най-
добри условия за живот на хората. В изпълнение на дневния ред 
слово за празника произнесе кметът Митко Андонов. Той говори 
за историята по обявяването на Стралджа за град , проследи раз-
витието на общината, обърна внимание и на последните 11 години 
на градеж когато Стралджа и селата се промениха съществено. 
„Грижата на общинското ръководство е темповете на градеж да 
продължават, разработката и реализацията на проекти – също. И 
целта ни остава една – Стралджа и общината  да се превръщат във 
все по-добро място за живеене, хората да се чувстват спокойни, 
да има повече и добри възможности за реализация, икономиката и 
земеделието да имат своите успехи, за деца и ученици да създава-
ме все по-добри , модерни условия за образование и възпитание, 
активната социална политика да има още по-добри измерения.”, 
добави той, за да поднесе поздравленията си към жители и гости.
ÍÀÃÐÀÄÈÒÅ

Във връзка с честване 45-годишнината от обявяването на Страл-
джа за град, по Статута за морално и материално стимулиране, 
за принос в развитието на Стралджа и общината, по решение 
на ОбС и със заповед на кмета Митко Андонов бяха наградени 
изявени стралджанци. 

С най-високото  звание „Почетен гражданин на Стралджа” бе 
удостоен Пеньо Атанасов Маринов.  Плакет на името на П.Кр.
Яворов бе присъден посмъртно на проф. Панайот Панайотов. 
Почетен знак – плакет получиха Атанас Мерджанов, народен 
представител в 40-то, 41-во, 42 и 43-то НС, Иван Георгиев, наро-
ден представител в 40-то НС, кмет на община Стралджа от 1991 
до 1999г., председател на ОбС от 2001 до 2003г.,Валентина Ма-
ринова, председател на ОбС от 2003 до 2011г., Николай Николов, 

Ñ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒ ÊÚÌ ÄÀÐÈÒÅËÈÒÅ:
1. Банка ЦКБ АД
2. БКС Христо Нанев ЕООД София
3. Иван Георгиев Малински  Ямбол
4. Инертни материали Ямбол
5. Технострой инженеринг 99 АД Ямбол
6. Велеви Фарма София
7. ППК”Начало 93”
8. ЗПТ АД Стралджа
9. Технопътстрой  ЕООД Ямбол
10. Бургасцвет 90 Танев ЕООД Бургас
11. Омакс ЕООД Ямбол
12. АВС Инженеринг ЕООД Ямбол
13. Ванина строй ООД Ямбол
14. ЕТ Петър Жеков Зимница
15. Митко Филипов ООД Ямбол
16. МУРРА 2002 ООД Стралджа
17. ЕТ Спас Сюлейман Джамбаз Зимница
18. Любка Миткова Димитрова Зимница
19. Стоян Кавалджиев- Димитър Кавалджиев Стралджа
20. Цонка Георгиев Атанасов Стралджа
21. ЕТ Иван Миланов Стралджа
22. Георги Стефанов Неделчев Стралджа
23. Красимир Иванов Кръстев Стралджа 
24. Агротес АД Ямбол
25. Елка Велчева ПВ ЕТ Стралджа
26. Агро джой Ямбол
27. Агро ресурс груп  Бургас
28. Иванка Христова Георгиева Маленово
29. ЕТ „Йоана” Станка Йорджева Стралджа
30. Йордан Парушев Йорданов Стралджа
31. Елка Иванова Йорданова Стралджа

председател на временната управа 1990-1991г. и председател на 
ОбС 1991-1999г., Курти Илиев,  кмет на Стралджа 1968-1971г., 
Иван Димитров, кмет на общината 1976-1982г., Велчо Тончев, 
дългогодишен зам.кмет и секретар на общината. С Почетен знак – 
герб на община Стралджа бяха удостоени Димка Димитрова, нар.
представител в VІІ и VІІІ НС, Георги Парушев, нар.представител 
в ІХ НС, Михаил Тенев, кмет на община Стралджа 1982-1987г., 
Александър Станчев, кмет на общината 1987-1990г., д-р Андон 
Василев, кмет на общината 1999-2000 г.,  Виолета Андонова, 
председател на ОбС  1999-2000г., Петър Драгиев, председател 
на ОбС 2000-2001г. Протоколен подаръчен сувенир  получи и 
Почетния гражданини на Стралджа Тяна Толева, кмет на община 
Стралджа 1961-1968г..

Връчвайки наградите г-н Андонов поздрави всеки от призьор-
ите с благодарност за всеотдайния труд в името на Стралджа и 
общината. 
ÍÎÂ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÅÍ ÏÀÇÀÐ

Още една сбъдната мечта на стралджанци! Новият кооперативен 
пазар  ще осигурява най-добри условия за търговците и за купува-
чите. Със средства, осигурени от правителството,  по  проект на 
общината  пазарът е напълно обновен и кметът Митко Андонов 
изрази всеобщото задоволство от това. Той покани народния пред-
ставител Атанас Мерджанов заедно да срежат лентата на обекта 
пред погледите на множество граждани. Дамският клуб „Надежда” 
изненадаха всички с една великолепна изложба на кулинарни 
изделия. Фирми и домакини от града и общината представиха 
продукти-шедьоври, които малко по-късно бяха предложени за 
консумация. На останалите маси земеделски производители и 
търговци предлагаха стоката си, завъртя се търговия , като гаран-
ция , че новия пазар ще бъде предпочитано място за всички. И 
Стралджа ще върне славата си на търговски регионален център.
ÈÇËÎÆÁÀ

 За културната общественост на Стралджа откриването на из-
ложбата с творби на нар.художник проф. Панайот Панайотов, беше 
едно незабравимо преживяване. Синовете на професора, роден в 
Стралджа, Пането- проф.Панайот Панайотов и Михаил Панайо-
тов, разказаха историята по „раждането” на всяка от картините. 
„Тези творби до момента не са показвани на нито една изложба, 
те са семейни реликви и затова особено скъпи за сърцето ни”, 
потвърдиха братята. Като поклон пред творчеството на майстора 
и във връзка със 105- годишнината от рождението му общината 
издаде каталог с картините.
ÍÀ ÏËÎÙÀÄÀ

Празничният ден в Стралджа продължи с официална церемо-
ния по издигане знамената на РБългария, на общината и на ЕС. 
Кметът Митко Андонов произнесе празничното си поздравително 
слово. Пред многобройните жители и гости на града обръщение 
направи народния представител Атанас Мерджанов. Той определи 
развитието на Стралджа като плод на една постоянна, целена-
сочена и упорита работа на общинското ръководство  и кмета 
Митко Андонов, отправи поздравления към целия работещ екип 
в общината и изрази увереността си, че Стралджа ще продължава 
възходящото си развитие напред. Прочетен беше   поздравителен 
адрес  от Михаил Миков, народен представител и председател на 
НС на БСП и на парламентарната група на „БСП-лява България”. 
Стана ясно, че поздравителни адреси до г-н Андонов са изпратили 
още Николина Ангелкова, министър на транспорта, Николай Пенев, 
обл.управител, кметовете на общините Ст.Загора, Сливен, Ямбол, 
Гълъбово, Кричим, Първомай, Котел, Нова Загора, Тополовград, 
Мъглиж, Карлово, Болярово и др. Поздравления бяха поднесени 
още от Гинка Чавдарова, изп.директор на НСОРБ, Янка Такева, 
председател на СБУ, Генчо Иванов, директор на ОД на МВР и др.

Празникът продължи с концерт на ансамбъл „Въжички” при 
читалище „Просвета-1892”. Радост за стралджанци и гости беше 
участието и на поп фолк певицата Ивана, която вдигна настрое-
нието максимално. 
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„100 ïðè÷èíè äà ñå ãîðäåÿ, 
÷å ñúì îò Ñòðàëäæà”÷å ñúì îò Ñòðàëäæà”
Представянето на книгата „100 

причини да се гордея , че съм от 
Стралджа”  която  фондация „Бъл-
гарска гордост” издаде съвместно 
с общината  в навечерието на 
Празника на Стралджа, се превър-
на в едно запомнящо се събитие, 
което предизвика интереса на 
ученици и граждани. „Във всеки 
град има „рояци образци свеще-
ни”. Те са във въздуха, водата, 
земята, шумят и разказват легенди. 
Всеки роден на тази земя разви-
ва вътрешния слух да чува тези 
нашепвания.”Отправяйки още не 
малко добри думи за начинанието 
Николина Горова, председател на 
Фондацията, представи книгата 
определяйки я сполучливо като 
„една модерна приказка” . Лъче-
зарна и усмихната, влюбена във 
всичко онова, което Стралджа 
представя за себе си чрез редовете 
на книгата, г-жа Горова, поднесе 
своята гореща благодарност към 

Åäíà ìîäåðíà ïðèêàçêà
хората от Стралджа подпомогнали 
издаването на този шедьовър- кме-
тът на общината Митко Андонов, 
секретаря Атанаска Христова, Ва-
лентина Димитрова, преподавател 
от СОУ”П.Яворов”. Специално 
внимание имаше  към  групата 

ученици извършили една сериозна 
събирателска и изследователска 
работа по подготовката на все-
ки от материалите. С огромно 
удоволствие  г-жа Горова връчи  
Сертификати на всеки от своите 
млади сътрудници. 

 „Убеден съм, че тази книга 
ще се превърне в най-желана за 
всеки дом, за всяко семейство. 
Защото тя поднася информация 
за всички значими обекти, лично-
сти, събития в нашия роден край, 
създава самочувствие, възпитава в 

патриотизъм”, каза г-н Андонов, 
приветствайки отпечатването на 
книгата. Той прибави и призива  
„Отворете страниците й, проче-
тете я! И обичайте Стралджа! 
Гордейте се, че това е нашето 
родно място!”

Чакахме ги. И представянето им 
събра почитатели на историята и 
литературата заедно.  С благодарност 
към автора  Добрина Берова и издателя 
Община Стралджа.

Вече е факт преиздаването на 
допълненото и  преработено  томче „ 
Стралджа- история, традиции, духов-
ност”. „Едно съвременно изследване 
на многовековното, богато, героично 
, но и превратно минало на нашия 
край”, както го определи водещия  Ко-

льо Пехливанов, гл.експерт „Култура” 
в общината. Факт е и втората книга 
на същия автор „Община Стралджа. 
И преди това” от която ще научим не 
само историята на община Стралджа, 
но и за живота и дейността на лично-
сти, родени в общината, допринесли за 
нейното развитие. Прибавени са текст 
и снимки за важни местни събития, 
както и представяне на селищата в об-
щина Стралджа, подробности за бита 
на жителите на региона и на града.

Íîâè êíèãè
Подробно представяне на книгите 

пред аудиторията направиха Динка 
Ангелова, етнолог в Регионален ис-
торически музей  Ямбол и  Петър 
Петров, дългогодишен директор на 
РИМ. 

Поздравления и благодарности към 
автора Добрина Берова бяха поднесе-
ни от Стефан Бакърджиев, директор 
на РИМ.

 „Тези книги наистина очаквахме с 
голям интерес, те са ни нужни, защото 
разказват за нашето минало, настоя-
щето, представят ни личностите със 
значим принос за развитието на Страл-
джа и общината, дават ни примери за 
любов към родния край, възпитават. 
Затова като кмет на общината нямах 
никакви колебания за  финансиране на 
издаването им. Щастлив съм, че това 
ще бъде духовния подарък за моите 
съграждани и за жителите на общи-
ната.”, каза г-н Андонов и благодари 
за труда на г-жа Берова.

 „Ако книгата за историята на 
Стралджа мога да определя като 
книгата на моя живот, то другата , за 
община Стралджа, е книгата, която ис-
ках да напиша. Приемам и двете като 
важна част от живота си, благодаря на 
всички, които помогнаха тези книги 
да  стигнат до читателя”, отговори 
г-жа Берова.

ОТЗИВИ

Í.ñ Ðîñèöà Ðóñåâà, ðåãèîíàëåí ìóçåé Ñëèâåí:
 „Книгата е родолюбива, написана  обективно, стегнато, с логи-

ческо мислене. За такова историческо проучване се изискват позна-
ния от българската и обща история, от етнологията и фолклора, от 
краезнанието. Историята на Стралджа е приносно за националните 
проучвания.” 

Äîö.Êàë÷î Òîäîðîâ:
 „Това е плод на една сериозна, многогодишна, задълбочена 

изследователска работа.”

Àòàíàñ Ïååâ, êðàåâåä è æóðíàëèñò îò Äîáðè÷
 „Блестяща книга! Написана с много професионализъм и компе-

тентност, по всички правила.”

Ïðîô. Áîðÿíà Õðèñòîâà, äèðåêòîð íà Íàðîäíà 
áèáëèîòåêà "Ñâ. Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé” Ñîôèÿ:

 „Книгата ще бъде изпратена на следните библиотеки: Конгрес-
на библиотека Вашингтон, Руска държавна библиотека  Москва, 
Национална библиотека Париж”

Р.Р.  Желаещите граждани могат да закупят книгите от  
Исторически музей Стралджа.

С богата програма самодейци-
те от НЧ ”Пробуда-1909” Ямбол 
поздравиха читалищните деятели 
и жителите на Саранско по повод 
85 год. от създаването на читалище 
„Изгрев-1929 г.” в селото.

Много положителни емоции и 
настроение създадоха мъжете от 
фолклорна група „Каргонци” с ръ-
ководител Тодор Панайотов. 

Със свеж и завладяващ  хумор 
участниците в сатиричен състав 
„Майтапчии” при ч-ще „Пробуда” 
Ямбол, забавляваха публиката.

В красотата на изящното слово 
„потопи” слушателите, поетесата 
Генка Богданова.

Изключително емоционално за 
жителите на Саранско беше из-
пълнението на Андон Деянов в 
ролята на бащата от  театралната 

Íåçàáðàâèìà åêñêóðçèÿ
Изявени  ученици 

от  СОУ”П .Яворов” 
участваха в еднодневна 
екскурзия до редица 
исторически обекти с 
национално значение. 
Пътуването, спонсори-
рано от  Стоян Про-
данов, зам.председа-
тел на Националното 
движение „Русофили”, 
отведе децата до  па-
норамата „Плевенска 
епопея”, връх  Шипка, 
Шипченския манастир 
„Рождество Христово”, 
за да запечатат трайни 
спомени от героичното 
минало на родината. Въ-
преки снегът и мъглата 
децата изкачиха 890-те 
стъпала до легендарния 
връх Шипка , възхи-
щаваха се на изгледа, 
вълнуваха се от подви-
га на опълченците. Не 
по-малко интересно за всички беше и посещението на паметника „Рождество 
Христово”. Цялата екскурзия се превърна в запомнящ се празник, в тържество 
на ума, душата и сърцето.

Стралджа, празникът и уроците, които  дават

Çà äóõîâíîñòòà â ÑàðàíñêîÑàðàíñêî
постановка ”На 
к р ъ с т о п ъ т ” , 
която е в ре-
пертоара на те-
атралния състав 
при читалище 
„Пробуда-1909” 
Ямбол.

„Повече от 
всякога трябва 
да познаваме и 
уважаваме бъл-
гарското слово 
и българската 
национална култура. И повече от 
всякога трябва да мислим и работим 
за образованието и възпитанието на 
нашите деца, за да могат един ден 
те да поемат нашите отговорности 
и на свой ред да ги предадат на 
своите деца.

А всичко това можем да открием в 
мисията на българското читалище.” 
С тези думи председателя на НЧ 
„Изгрев-1929 г.” с. Саранско Румен 
Димов изрази надеждата си да не 
стихва жаждата за знания и духов-
ното извисяване на всички!
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Ïðèçíàíèå çà åäèí 
òàëàíòëèâ ñòðàëäæàíåö
Проф. Панайот Панайотов  да 

бъде удостоен с Плакет на името 
на П.Кр.Яворов.  ОбС-Стралджа 
единодушно подкрепя предло-
жението на кмета на общината 
Митко Андонов. Отличието  се 
връчва посмъртно на талантли-
вия стралджанец за постигнатите 
високи художествено-творчески 
резултати в областта на изку-
ството, за безрезервната му лю-
бов към Стралджа и стралджан-
ци и във връзка с навършване на  
105-години от рождението му .

   
Êîé å ïðîô. Ïàíàéîò 
Ïàíàéîòîâ?
Роден на 21 октомври 1909г. 

в Стралджа. Завършва техни-
ческо училище в Бургас, следва 
и завършва успешно живопис 
в Художествената академия в 
класа на проф. Никола Маринов. 
Работи като военен художник, а 
по-късно като преподавател в Ху-

дожествената академия, на която 
става и Ректор – един от малкото, 
които са ръководили Академията 
два мандата. Декан на факултета 
за изящни изкуства. Носител на 
орден „НРБ”, на Димитровска 
награда. Получава и званието 

народен художник, само две го-
дини след като вече е заслужил 
художник. Макар, че животът 
му преминава в столицата , той 
често се връща в родния град 
при родствениците. Талантът 
му е пословичен. Проф.Ва-

сил Сотиров го представя така 
:”Стралджанецът Панайот Пана-
йотов има много сочна, стилна 
и компактна четка. Той работи 
във всички основни жанрове на 
живописта – портрет, пейзаж 
и натюрморт. Творбите му се 
характеризират с искреност, 
неподправеност и естествена 
емоционална обаятелност. Об-
разите излъчват непосредствена 
поетична чувствителност и са 
изпълнени с радостни, светли 
чувства. Чрез богатите тонални 
степенувания и разнообразното 
третиране на светлината, негови-
те пейзажи разкриват голямата 
му обич и преклонение пред 
природата.”
С поклон пред творчеството 

на майстора  преди месец в 
Художествена галерия „Жорж 
Папазов” Ямбол бе открита 
изложба живопис на проф. Па-
найот Панайотов. В родния 

край картините на твореца са 
представяни за последно преди 
35 години като изложбата е сво-
еобразна ретроспекция на твор-
чеството на проф. Панайотов. 
Във връзка с 45-годишнината 
от обявяването на Стралджа за 
град и по повод Празника на 
Стралджа изложбата на проф. 
Панайот Панайотов от Ямбол 
е представена на вниманието и 
на стралджанци. Почитателите 
на неговото изкуство ще могат 
да видят ярки творби на изяве-
ния портретист, чиито картини 
са изложени в Националната 
художествена галерия, музеи и 
частни колекции в България, 
Франция, Италия, Германия, 
Австрия, САЩ, Русия и др. 
Безспорно проф. Панайот Па-
найотов е едно голямо име за 
стралджанци, един неподправен 
народен талант, с който всички 
се гордеем.

Българинът знае къде е силата му. 
И  не пропуска да напомни за това. 
Без значение в какво време живее и 
колко трудности присъстват в еже-
дневието му. Народните традиции, 
фолклора са тези, които в Стралджа и 
общината обогатяват дните на хората, 
правят ги силни и непреклонни. Ако в 
общинския център има събор „Мараш 
пее” и конкурс-надпяване на името на 
Вълкана Стоянова , то почти във всяко 
село има народни празници, които са 
обичани и посещавани от хората. Джи-
нот е добрия пример в тези начинания. 
Спонтанно възникнал по идея на же-
ните от местния клуб „Изгрев” днес 
празникът има вече четири издания. И 
всеки път е толкова шарен, вълнуващ и 
интересен, че се коментира дни наред.

Гости и жители на селото бяха 

изненадани първо от селския гла-
шатай, който колоритно представи 
програмата. Съвсем като в едно много 
старо време жените представиха с 
един богат, сочен народен език своя 
бит, своите семейни грижи, своите 
умения да тъкат и предат, да везат и 
да домакинстват. Дойде ред и на поз-
дравленията. Като домакин първи на 
сцената беше поканен км.наместник 
Георги Василев, който кавалерски 
похвали своите неуморими „момиче-
та” от пенсионерския клуб,благодари 
на джинотци за подкрепата, поднесе 
пожелания за здраве и успехи на 
всички. „Вие, джинотци, сте доказа-
телството, че в историята на нашата 

община има неизчерпаеми, безценни, 
златни страници, които очакват своя 
нов прочит. Има обичаи, които трябва 
да се показват, има песни, които трябва 

да бъдат изпяти и хора, които да се 
играят така както само българинът 
може”, каза в обръщението си кмета 
на общината Митко Андонов.

„Искаме всички да усетят със сър-
цето си, че Празникът на традициите” 
в Джинот е необходим. Защото ни учи 
да обичаме България!”, каза Николина 
Филипова, председател на пенсионер-
ския клуб , инициатор и движеща сила 
на клуба. От там нататък бяха песните 
на домакините,  представяне на оби-
чая „Сирни заговезни”, на сцената 
се изявиха песнопойките и от клуб 
„Дълголетие” Стралджа. Надпяването 
продължи с невероятните изпълни-
телки на народни песни от Чарган. 

Трогателна беше драматизацията по 
песента „Турчин робини караше”, 
представена от клуб „Изгрев” Джинот. 
Палаузовци показаха своето умение 

да пеят, да разказват хуморески, да 
представят традиции. С ръкопляскания 
бяха посрещнати и гостите от северния 
добруджански град Алфатар. Смесиха 
се носии , песни и танци, настроението  
обхвана и участници , и зрители. За да 
завърши празникът по джинотски , с 
поклон към всичко родно и призива 
„Да се гордеем, че сме българи, да 
обичаме България както я обичаха 
Ботев и Левски!”

Празникът в Джинот не свърши с 
това. На мегдана се изви хоро. Хванаха 
се млади и стари. Усмихнати хората 
доказаха, че могат да превръщат 
трудния си ден в щастлив. А от това 
по-хубаво няма!  

Ñêúïè ãîñòè îò Àëôàòàð
В  празнич-

ния 8 ноември 
скъпи гости на 
Стралджа бяха  
Желяна Донева, 
зам.кмет на об-
щина Алфатар и 
Павлина Друме-
ва, финансист, 
п о т ом ъ к  н а 
Сивковия род. 
Танцов младеж-
ки колектив от 
Алфатар  участ-
ва в Празника   
на традициите 
– Джинот след което на 8 ноември  всички  имаха възможност да 
се потопят в празничната атмосфера на Стралджа.

Специално за кмета на общината Митко Андонов гостите под-
несоха сувенирен подарък от името на  Йорданка Узунска, кмет на 
Алфатар. „ В името на нашите  приятелски и роднински връзки, в 
името на общите ни цели и интереси, в името на това никога да не 
прекъсва връзката между Алфатар и Стралджа”.

 
Ðåäîâå îò ïîçäðàâèòåëíèòå àäðåñè:

 Николина Ангелкова, министър на транспорта, информа-
ционните технологии и съобщенията:

„ Вие ,г-н Андонов, имате отговорната мисия да  представля-
вате и защитавате  интересите на всички жители  на общината, 
като проявявате далновидност и упоритост в решаването на 
проблемите. Пожелавам винаги да намирате  най-верните реше-
ния за предизвикателствата. Убедена съм, че община Стралджа 
и занапред  ще се прославя  с прекрасната си природа, културните 
традиции, честните и трудолюбиви жители.”

Инж.Николай Пенев, областен управител:
„През всичките тези години  обликът на вашата община не 

спира да се променя, а положителните промени са видими за всички 
местни жители и посетители. Щастлив съм, че всеки от важните 
проекти  на общината се осъществяват не само с европейско и 
общинско финансиране, но и с подкрепата на държавата.”

Михаил Миков, председател на НС на БСП:
„Поздравления за упоритостта, старанието, всеотдайността 

на кмета Митко Андонов и целия екип, който работи за развитие-
то на общината. Убеден съм, че ентусиазмът, с който организи-
рахте този пъстър и богат празник, ще продължи и в постигане 
на новите, още по-големи цели.”

Тодор Попов, председател на УС на НСОРБ, Гинка Чавдарова, 
изп.директор на НСОРБ:

„Пожелаваме винаги да имате „100 причини”, за да се гордеете 
с родния си град.Да продължите да пазите жив  българския дух, 
изразен в песните, танците и обичаите на вашия край.”

×åòâúðòî èçäàíèå íà åäèí íàðîäåí ïðàçíèê â Äæèíîò

Ïðàçíèê íà òðàäèöèèòå
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Ëèöå íà ìðàêà
Ако ми беше драснато да мога да рисувам,
Щях да рисувам мрак и пътища за никъде,
И мъртви риби, по корем изплували,
Изхвърлили хайвер след дълго скитане…

Ако ми беше драснато…ала не ми е .
А то наднича в мен, това лице на мрака.
Току оголи зъби, нокти впие…
Потулва се във гънките на мозъка ми. Чака…

А аз с присъщата си човеколюбивост пиша
Елейни стихове, рисувам щастие,
Залъгвам хората, но себе си…То диша, диша,
Издебва ме във нощите, ехидно властва

Над всичко-над любов, над стих, над всеки сън.
Във най-сюблимния момент на ласките
Изкарва чистото платно- душа отвън,
Замахва яростно, наслагва краските-

Най-черните – Ван Гог, в момент на тиха лудост!
Така живеем с него в равновесие,
Докато някой някого един ден не погуби.
И клон със плод е подходящ за бесене.

Светла Гунчева

Äúðâî

В памет на поетесата Станка Пенчева

Красиво дърво е небето,
Покрило е целия свят.
Откъснах луната, но ето –
 Звездите разпукаха цвят.

Откакто се помня така е,
Израснах под мойто дърво.
Дървото цъфти и ухае,
Но още не знам на какво.

Простряло корона в безкрая,
А корен забило във мен,
Неспирно то с кръгове вае
Живота ми – ден подир ден.

Когато ми свърши живота,
Внезапно в незнайно место,
Ще капна тогаз от дървото
Като пожълтяло листо.

Ще легна в земята, където
Спят корен до корен в пръстта.
А горе високо в небето
Все тъй ще закриля света.

И някъде там във безкрая,
Оставило ярка следа,
С любов над света ще сияе
Сърцето ми като звезда!

Янко Стефов

Ôèëäæàíè îò ÷óâñòâà
Още се палят мъжете в снагата ми,
Още подклаждат огньове във нощите,
Още ми носят във скута росата
И съчки от пъстрите чувства подпалват.
Преливат ме още във бели филджани,
Опитват вкуса ми във житени хапки,
Отпиват ме още със грапави длани,
Отпиват до лудост лиричните капки.
Още ми пращат щурчета, за Бога
В плитките сплитат жълта иглика,
Още ме търсят в мома белонога,
Галят нозете ми в дива тръстика.
Пресрещат ме още в антична талига
Присядат хазартно във моето лято,
Гнездят ме в гнездото с една чучулига,
Шарят ме още в шарения от ято.
Още ме ронят във вино тръпчиво,
Люлеят гласа ми в родопски сонати,
Кършат ме още напук и във слово
Още ме любят безсънноинати.
Пренасят ме още във писани стомни,
Още ме сипват в една месечина,
Цъфтя, нацъфтявам в душите бездомни
И още се търся във стрък детелина.

Гюлшен Алиева

Ïðèêëþ÷è  êîíêóðñà 
„Äúðâîòî íà æèâîòà”
Çà êîíêóðñà

Òåíêî Òåíåâ, 
ïðåäñåäàòåë íà 

æóðèòî:

„Този конкурс е поклон 
както към творчеството на  
талантливата наша  поете-
са Станка Пенчева, така и  
към творчеството на съвре-
менните автори. Той вече е 
оценен високо и от Съюза 
на българските писатели. И 
това може само да ви радва 
като организатори. Малко 
са кметовете у нас, които 
имат куража да организи-

рат и да поддържат такива 
прояви. Щастлив съм, че 

и тази година творбите 
на участниците са ярки, 
силни!”

Äèìèòúð Áå÷åâ, 
ëèòåðàòóðåí êðèòèê, 

÷ëåí íà æóðèòî:
Националният литерату-

рен конкурс „Дървото на 
живота” на името на наша-
та голяма поетеса Станка 
Пенчева, е едно послание 
към всички за повече ду-
ховност. Той е катализатор 
на всички процеси в наше-
то общество.  Тук  може 

да припомним какво казва 
Аристотел- „Който изо-

става в ду-
ховността - 
върви назад, 
а не напред!” 
С т р а л д ж а 
прави свои-
те  крачки 
напред, това 
е факт. По-
е зият а  до 
която се до-
косваме ,  е 
вик към чо-
вечност. Бла-
годаря на ор-
ганизаторите 
от  община 
С т р а л д ж а 
за усилията, 
които полага 
с пожелание 
да  продъл-
жава и кон-

курсът да открива нови и 
нови прекрасни художест-
вени творения. На пише-

щите  пожелавам бодрост 
на духа, вдъхновение и 
остро перо.

В рамките на традицион-
ния Празник на Стралджа 
и с посвещение на 45 г. от 
обявяването на Стралджа 

за град, приключи Вторият 
Национален литературен 
конкурс „Дървото на живо-
та” , Стралджа 2014.

Жури в състав : Тен-
ко Тенев-председател и 
членове Димитър Бечев и 

Христо Карасто-
янов, след като 
разгледа обстой-
но постъпилите 
конкурсни твор-
би  /стихове  и 
проза/ за участие 
във Втория  на-
ционален лите-
ратурен конкурс 
"Дървото на жи-
вота", обявен от 
община Страл-
джа на името на 
Станка Пенчева, 
присъди  след-
ните НАГРАДИ: 
РАЗДЕЛ  "ПО -
ЕЗИЯ" : първа 
награда - Светла 
Атанасова Гун-

чева, Бургас, за стихотво-
рението "Лице на мрака", 
втора награда - Янко Дими-
тров Стефов, Войника, за 
стихотворението "Дърво", 
трета награда - Цветана 
Христова Качерилска, Со-
фия, за стихотворението "С 
аромата на влюбено лято". 
РАЗДЕЛ "ПРОЗА" : първа 
награда Владимир Стефа-
нов Шумелов, В.Търново, 
за разказа "Пърформанс", 
втора награда Ирена Ива-
нова Радева, София, за 
разказа "Нестинарка", тре-
та награда Георги Илиев 
Михалков, София, за раз-
каза "В родното село на 
дядо". СПЕЦИАЛНИЯТ 
ПРИЗ  НА  КМЕТА  НА 
ОБЩИНА  СТРАЛДЖА  
Митко Андонов  журито 
присъди на Гюлшен Алиева 
Караманлиева, Плевен, за 
стихотворението "Филджа-
ни от чувства". Честито!



7 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Празниците в едно селище 
най-ярко се усещат от децата.  
И в Стралджа малките бяха  
тези, които най-много се рад-
ваха на традиционния сбор, 
който  закрива всички останали 
наоколо. Архангеловден тук 
винаги се  свързва с красотата 
и богатството  на природата, 

с панаирджийските люлки, 
захарния памук, стрелбищата, 
сусамките. Всичко, което като 
лепкава следа по брадата, оста-
ва и в душата. Помни се, пази 
се, защото топли. И е истинско 
– от родното място. 

Покрай панаирната шумо-
тевица всеки отново намери 

своето. Празничната програма 
на общината, посветена този 
път на 45-годишнината от обя-
вяването на Стралджа за град, 
осигури  за всекиго по нещо. 
Имаше изложби и спортни 
състезания, представяне на 
книги, имаше празници по се-
лата с концерти  и настроение. 

Вторият литературен конкурс 
„Дървото на живота” събра тво-
рци от близо и далеч. Наградите 
получиха    най-талантливите. 
До читателите достигнаха три 
нови и очаквани книги. Второто 
допълнено издание на история-
та на Стралджа бе представена 
заедно с „Община Стралджа. И 

Ïðàçíèöèòå â íàøèÿ Ïðàçíèöèòå â íàøèÿ 
ãðàäãðàä

преди това”. С голям интерес 
се посрещна и  книгата „100 
причини да се гордея, че съм 
от Стралджа”. Като доказа-
телство, че един малък град 
има всичко от което се нуждае 
човек, за да има и самочувствие. 
Предварителните очаквания се 
сбъднаха – не 100, 200 причини 
могат да се открият  тук, защото 
селището е богато на история , 
на личности, на събития. И няма 
място за изненада! 

Не е необходимо да си  зада-
ваме въпросите „Какво толкова 
е интересното  в селище  като 
Стралджа? С какво може да се 
похвали за 45   градски години?”  
Нашето богатство е всичко оно-
ва, което е близо до майчината 
утроба – обилното слънце, тихата   
ярка луна в щурчовите летни  
нощи,   160 годишната църква 
и  закрилника на стралджанци 
Св.Архангел Михаил, глината 
в Блатото от която до днес 
се правят керемидите с марка 
„Стралджа”, мискета, който раж-
да бялото вино, мускат о тунела 

за „Стралджанската мускатова”, 
танците, песните, обичаите на 
Стралджа, буенечките и кукери-
те, музикантите… Прекрачване-
то във всяка една от тези области  
открехва завесата към цял един 
богат и пребогат свят, в който 
има толкова много красота, че 
трудно може да се опише. 

Това, на което учи животът 
в  Стралджа, се нарича наро-
ден оптимизъм, предчувствия 
за жизнени съзвучия и подвиг. 
Нищо, че   света на техноло-
гиите диктува други правила. 
Тук, в Стралджа , световните 
сблъсъци  и обществени зиг заги 
се съизмерват с микросвета на 
онази  наша обичана народна 
певица Ойка  Пенева, чиято 
житейска философия се събира 
само в един съвет към младите: 
„ Селямът е Господьов, дай го, 
чедо!” . Как да разминеш без 
поздрав тогава случайния ми-
нувач? Живи да са тези мъдри и 
толкова шарени стралджанци. За 
да е жив и неостаряващ празника 
Архангеловден! 

Владимир Шумелов 
е роден на 20.10.1958 
г. в Перник. Завършва 
специалността „Бъл-
гарска филология“ във 
ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“. Живее и ра-
боти във В. Търново. 
Един от основателите 
и председател на Сдру-
жение на литературни 
дейци „Света гора“ във 
В. Търново (от 1996 г.), 
член на националното 
Сдружение на български 
писатели (от 1999 г.). От 
2009 г. е в Управителния 
съвет на Национално 
общество за литература 
и изкуства „Формула 6“. 
Редактор на юбилейни 
вестници във В. Тър-
ново („Гайда“, „Земята 
на българите“, „Велико 
Търново“, „Независи-
мост“), автор и редактор 
на статии за енцикло-
педии. Гл. редактор и 
редактор в различни кул-
турни издания: в. „Арт-
форум“ (1997–2002), 
алманах „Света гора“ 
(от 1997 г.), в. „Литера-
турен бюлетин“ (2013) 
и др. Гост-редактор на 
специален български 
брой на френското спи-
сание за новелистика 
„Брев“ (Brèves, № 58, 
1999). Негови текстове 
са публикувани на френ-
ски, английски, сръбски, 
македонски език. През 
2012 г. печели II-ра на-
града в конкурса за къса 
проза на електронните 
списания „Liternet“ & 
„eRunsMagazine“, а през 
2013 г. II-ра награда в 

Националния конкурс 
за разказ на младежка 
тема на Община Варна. 
От 2013 г. работи като гл. 
експерт и координатор 
в Дирекция „Култура и 
туризъм“ на Община В. 
Търново.
Автор е на книги-

те с разкази и новели 
„Двойно“ (1994, изд. 
„Елпис“, В. Търново; 
Голяма награда за де-
бютна прозаична кни-
га „Южна пролет’95“, 
награда „Дебюти“ на 
фондация „Славяни“), 
„Между Бекет и Аз“ 
(изд. „ПАН-ВТ“, 1998; 
изд. „Фабер“, 2003, В. 
Търново; Национални 
награди „Интелект’98“ 
и „Светлоструй’99“), 
„И така нататък“ (изд. 
„Фабер“, В. Търново, 
2007), „Каквото дойде. 
Четири писма за лю-
бовта“ (изд. „Фабер“, 
В. Търново, 2014); на 
книгите с есеистични и 
литературнокритически 
текстове „Накърнимото“ 
(2004, ИК „Жанет-45“, 
Пловдив), „Цветните 
спомени на греха“ (изд. 
„Фабер“, В. Търново, 
2009), „Лисица в коко-
шарника“ (критически 
етюди върху книги и 
литературни градове, 
изд. „Фабер“, В. Тър-
ново, 2013), „Pink Floyd 
(елипси)“ (изд. „Фабер“, 
В. Търново, 2013). 

Три дни преди да го 
убият, Колев извикал най-
близките си приятели. По-
сле се оказало, че в един 

недълъг период (около 
десетина дни) се е срещал 
и с други хора – познати и 
роднини, но когато случаят 
бе приключил, се устано-
вили нови факти, „незабе-
лязани“ от следствието и 
приятелите...

... Боже, защо тези капки 
са мазни като олио! Мък-
нат се бавно, ориенталски 
тромаво от върха на чаша-
та до дъното. В бутилката 
е останал един пръст. От-
татък някой шета. До мен 
като икона, обронила глава 
върху дланите си, е седна-
ла вдовицата. Примирена, 
нещастна и почерняла. 
Гледам я с ненавист и 
изливам останалото съ-
държание скоч в чашата, 
след което го дръпвам 
без остатък. Мръсницата 
седи до мен, психарят-
любовник лъска нара в 
предварителния арест, а 
Емо лежи като жив горе в 
евтин типов ковчег. И една 
брадва, опръскана с кръв...

... Оная декемврийска 
неделя преди Коледа ни съ-
бра дългата раздяла и нос-
талгията по нещата, които 
бяхме изживяли заедно. 
Беше все едно да рисуваш 
върху завършено платно 
или да четеш палимп-
сест. Скочът оставихме за 
8 декември, но му било 
писано друго. Донесе го 
Митничаря заедно със стек 
дълго Боро, а аз – от но-
вата грозданка, която вече 
жълтееше от смрадликата. 
Тогава пихме от гроздовата 
и докато разнищвахме све-
та наоколо, жените раздър-
паха баница. Емил беше 
сам; „баба Цоцолана“ го 

беше напуснала ей така, 
събрала си багажа в един 
сак и – чао. На четиридесет 
и две решила да започне 
отново. Децата бяха с него, 
подкрепяха го и той – тях.

Тоя път и селото беше 
с него, но не го топлеше. 
Беше станал дъска, дълга 
два метра. След толкова 
години общ ярем нещо се 
бе пречупило в Емил. Бе 
прописал отново и упо-
рито, като идиот (четохме 
стихове), бе изпаднал в 
мистицизъм (а след това 
четохме и писмата, които 
му беше изпращала позна-
та гледачка – натъжаваше 
го неясната прокоба за Ру-
мето, щерка му), на стената 
бе окачил една изключи-
телна икона... Това не беше 
Емо. Казах му го, а той 
заплака. Беше в състояние, 
близко до абулията.

После начупихме бани-
цата и отворихме вино.

– Остави я тая тъпач-
ка – рекох му. – Имаш при-
ятелите си, имаш децата, 
тоя хубав имот, хората 
те обичат...

– Знаеш ли, че имахме 
общо колкото Настася 
Кински и Тутанкамон. И 
след това вариант беше 
в системата да има за-
местител, но няма.

– Има и други вари-
анти, господин Колев – 
отвърна му Митничаря. 
– Вземи се в ръце.

– Минава ми, а бях 
останал сам, без искра 
живот.
Преминахме през всич-

ко: нови филми, музика, 
литература, политика, 
жени (докато нашите 

отпердашиха да спасяват 
бръчките си в обятията 
на Хипнос); говорихме за 
Форман, Абуладзе, Фели-
ни, Куросава и Антониони, 
за Яне, Тодор Алексан-
дров, Ванчето и Органи-
зацията, за новия джез 
(слушахме „Махавишну“ 
с  Джон  Маклафлин  и 
„Спайро Джайра“); на-
края влязохме в пещера-
та-литература...

– Чел съм нещо по-
добно. Ако не изпия едно 
кафе, ще...

– Няма значение, ще 
използвам историята на 
дядо и някои документи 
във Военния архив, а и ти 
имаш нещо...
Митничаря шеташе 

около котлона.
– Айде, Хем, хвани се и 

смели тия негърчета на 
прах, преди да е съмнало.

– Идва ми на ум още 
една идея, която някога 
бях почнал да правя, но 
така остана.
Литовската бетоно-

бъркачка ръмжеше като 
жив див тигър.

– Мислех да напиша 
нещо за нас – тъжните, 
самотни, пияни лисици. 
Само че съм в дупка. Рабо-
тата ме съсипва: връщаш 
се изморен, спиш, ядеш, 
спиш и пак на работа. 
Работата е еднообразна, 
мръсна, скучна, тъй че 
стоиш на едно място. И 
затъпяваш; пиеш прекале-
но от яд и защото друго...
Митничаря поднесе ка-

фето.
– Я стига униние. Твор-

ческо лутане... Глупости! 
Но нещо у теб е пречу-

пено. Не е само неудо-
влетвореност. Стремиш 
се към нещо ново и то 
ти убягва. Трябва да се 
концентрираш, да изхвър-
лиш всичко излишно от 
съзнанието си и да не се 
обременяваш с клишета. 
Намери нещо ново, от 
всичко добро вземай, но 
не използвай формата 
му. Това действа като 
веригите на избягал ка-
торжник... И не си гаси 
фаса в кафето.

– Митничар, това го 
казва  Възрожденеца . 
Трябва да си отваряме 
ушите за съветите а ла 
Хем. А аз ще си го запиша.
И тримата знаехме, 

че ако не легнем, ще ни 
мине и...

– Митничар, това Въз-
рожденеца не е като хо-
рата. Всичко в тоя скапан 
живот е направил сам...

– И децата?
– Важното е, че са тук, 

с нас.
Колев бе млъкнал. След 

това легнахме. Сънувах, 
че ме вземат запас и вою-
вахме... Кръв, откъснати 
крайници и вонящо месо, 
горещо татуирани номе-
ра по раменете и звезди 
по челата, изнасилване и 
смърт... много. Аз бързах, 
тичах, лутах се из поруте-
ни празни помещения и 
пропадах в пропаст...

... Прибрах се по обед 
без  предчувствия .  На 
масата имаше бележка: 
„Владимире, заклали са 
Колев, отиваме с Нора при 
децата!“
Запалих две цигари и 

седнах. Вече не бързах. 

Ïúðôîðìàíñ íà ï÷åëàòà â ïîëåò, äåí ïðåäè...
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Ïî âîäåíè÷àíñêè ñúðöàòî

 „Българският дух е жив, непреклонен и богат! 
Един народ, който има своите народни песни, танци, 
богати обичаи, той не може да потъне в забрава! Вие, 
воденичанци, имате конкретен принос за запазване 
на българщината! И аз съм горд с всичко онова, което 
правите за родното село, за общината!” с тези думи се 
обърна кметът на общината Митко Андонов към при-
състващите в залата на читалище Воденичане, за да ги 
поздрави  с Празника  Архангеловден  и предстоящото 
честване  45-годишнината от обявяването на Стралджа 
за град. Той изрази благодарността си към кметство, 
читалище и пенсионерски клуб, които работят заедно 
и се радват на добри плодове.

Празничният концерт беше предшестван и от  поз-
дравление  на  кмета на селото Петранка Крайчева. От 
там нататък бяха песните на фолклорната група  с ръко-
водител  Господинка Маринова , гостите от певческата 
група на Иречеково и разбира се, невероятния ансамбъл 
„Въжички”, който показа майсторство с песни, танци, 
музика и носии.

ÑÏÅÊÒÚÐ

8 ãîäèíè ÖÑÐÈ

Красиво и весело тържество 
организира колектива та ЦСРИ 
–Стралджа по повод 8 години 
от откриване на социалния 
център. Гости на празника бяха 
Митко Андонов, кмет на общи-
ната, Мария Толева, зам.кмет, 
Атанаска Христова, секретар. 
Съпричастни с празника станаха 
и представителите на Дирекция 
„Социално подпомагане” , отдел 
„Закрила на детето”, Център за 
обществена подкрепа.

Вече осем години ЦСРИ 
–Стралджа  предлага консулта-
тивни, терапевтични и рехаби-
литационни  услуги за потре-
бителите – деца и възрастни. 
Социалните услуги, които пред-
лага центърът индивидуално и 
групово са медицинска рехаби-
литация, логопедична терапия, 

Äà ïðàçíóâàìå çàåäíî!Äà ïðàçíóâàìå çàåäíî!

психологична подкрепа, консул-
тиране и занимателна трудоте-
рапия за деца. Освен в сградата 
традиция вече е предоставянето 

на част от услугите да става и 
мобилно. Част от дейността на 
ЦСРИ са и проявите включени 
в културния календар, винаги 

очаквани с особена радост от 
децата. Живка Иванова, директор 
на ЦСРИ, информира присъства-
щите на празника за всички по-
стижения през тези осем години, 
изрази благодарността си  към 
общинското ръководство и лично 
към г-н Андонов за подкрепата, 
към колектива за всеотдайността, 
към социалните работници за 
сътрудничеството. Поздравление  
поднесе и кмета на общината 
Митко Андонов, който даде 
висока оценка за работата на 
ЦСРИ, изрази увереността си, 
че услугите ще се подобряват 
и разнообразяват в името на 
потребителите, за здравето и 
спокойствието на гражданите.

Празникът продължи  с весе-
лата програма „Детско царство” 
на артистите от Куклен театър 

Ямбол.
От началото на 2014 г. соци-

ални услуги в ЦСРИ Стралджа 
са ползвали повече от 100 души, 
като 56 от тях са възрастни и 

44 – деца. Средномесечната 
заетост на социалната услуга 
през годината е 35 потребите-
ли, какъвто е и капацитета на 
центъра.

 „ Този град, в който аз съм ро-
ден…”- една чудесна песен, която 
толкова отива  и на Стралджа. С нея 
започна интересния „урок” на СОУ 
”П. Яворов” на тема „Стралджа-по-
зната и непозната”. Презентацията, 
подготвена от Тодор Атанасов и 
Жанет Добрева даде тон на  среща-
та в която взеха участие интересни 
личности от града- Митко Андонов, 
кмет на общината, Иван Георгиев, 
зам.кмет и бивш народен предста-
вител, Станка Парушева, поетеса, 
Добрина Берова, историк, Георги 
Александров и Панайот Андонов, 
театралци и поети,  Едрьо Шедер-
ски, туристически деец, Атанас 
Киров , футболист. 

Живеем заедно в един град, 

Ãîðäîñòòà äà ñè îò Ñòðàëäæà
срещаме се, поздравяваме се, но 
дали се познаваме достатъчно? 
Може ли една такава среща да 
роди бъдещите поети, историци, 
кметове, народни представители 
от Стралджа?  С пожеланието тези 
въпроси да получат отговор воде-
щата Валентина Димитрова откри 
срещата. И заваляха въпросите към 
събеседниците като доказателство 
колко голям е интересът на деца-
та  към личностите на града. Г-н 
Андонов сподели лесно ли е да се 
управлява община като Стралджа и 
какво е значението на екипността в 
работата, Иван Георгиев потвърди, 

че няма училище за политици, До-
брина Берова определи написването 
на историята на Стралджа като кни-
гата на своя живот,  разказа от къде 
идва името „Стралджа”, Едрьо Ше-
дерски  възкреси спомени за  своя 
дядо, чието име носи, любопитно 
прозвуча и историята по създава-
не на туристическото дружество, 
тандема Панайот Андонов- Георги 
Александров  колоритно предста-
ви своите театрални и поетични 
успехи, момчетата в залата бяха 
очаровани и от участието на своя 

любимец футболиста Атанас Ки-
ров, който  разказа подробности от 
кариерата си. 

В крайна сметка се оказа, че 
една такава среща не само е много 
интересна, тя е необходима и на 
децата , и на възрастните, защото 
зарежда със самочувствие и мес-
тен патриотизъм. Благодарности  
за организацията  към педагозите 
от училището поднесе Валентина 
Маринова, директор на СОУ ”П. 
Яворов” заедно с увереността, че 
такива прояви ще има и в бъдеще.

Децата на Стралджа представиха своето виждане на 
родния край. В изложбата на рисунки и кукли учениците 
от СОУ"П.Яворов" показаха уменията си да рисуват и 
творят. С четка и бои те представят най-интересното 
от Стралджа като сгради, зелени площи, паметници 
на културата и историята, традиции. Още един повод 
за доказване любовта към Стралджа и наличието на 
млади таланти.


