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УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Винаги, когато наближава Коледа и 
Нова година ни обхваща едно обяснимо 
вълнение и предчувствие за радост.  Ма-
гията на тихата свята нощ, която пречиства 
духа и ни дарява нови надежди, ни обзема 
напълно. Наистина, чудно е да останем във 
властта на вярата!  Рождество Христово 
е дълбоко духовно изживяване, ден, в 
който се чувстваме озарени от светлина и 
топлина, ден, в който подаряваме доброта 
и обич, притихнали пред тайнството на 
Коледа.

   Да, разбираме много добре, че празни-
кът не е в скъпите подаръци, не е в оглуши-

телната музика и тежките трапези, не е в броя на наздравиците…
Коледа е в това да направим щастлив поне един човек, да накараме 
някой да се усмихне, да подадем ръка за помощ…  И заедно да се 
почувстваме щастливи!
ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА 2017 ГОДИНА! 

АТАНАС КИРОВ, КМЕТ 
НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Åäíà ñáúäíàòà ìå÷òà
Ïî ïðîåêò âå÷å å îñèãóðåíî  èêîíîìè÷íî è åêîëîãè÷íî   îòîïëåíèå 

â ó÷èëèùàòà  è äåòñêèòå  ãðàäèíè íà îáùèíà Ñòðàëäæà

Години наред, още от  изпъл-
нение на сондажа за проуч-
ване на нефт през 1974г. и  

бликналата горещата минерална вода 
в Стралджа,  местните хора лелеят меч-
тата за използването на това природно 
богатство. Нямаше как да се случи!  
Като причини се изтъкваше липсата на 
собственост върху изворите, химиче-
ския състав на водата, скъпото за една 
община вложение и т.н. Днес мечтата 
вече е реалност! 

Проектът е изпълнен и резултатите 
радват ученици, учители, родители и 
общественост. 

    На заключителната по проекта 
пресконференция заместник- кметът 
Иван Иванов, ръководител на екипа, 
разказа предисторията на проекта,  
благодари както на колегите си, така 

и на фирмата-изпълнител за добре 
свършената работа. Отдавайки заслу-
женото на предходното управление 
на Община Стралджа, при което е 
подготвен проекта, кметът Атанас 
Киров сподели удоволствието си от 
реакцията на училищните колективи и 
тези в детските заведения след старта 
на новото отопление: „Видях децата, 
които при минусови температури са 
по къс ръкав в помещенията, видях 
еуфорията на учители и възпитатели, 
почувствах удоволствието на родите-
лите!“, сподели той. Намерението на 
кмета е  да проучи всички възмож-
ности централизираната отоплителна 
система  да получи продължение като 
обхване повечето обществени сгради 
в Стралджа. „Има още неизползвани 

възможности на отработената гореща 
вода, приложението им трябва да се 
търси!“, добави той.

Презентирайки извършените дей-
ности по проекта инж. Радостина 
Василева  отбеляза ролята на община 
Стралджа като водещ партньор в съ-
трудничество с Кралство Норвегия. В 
рамките само на 16 месеца са завър-
шени строителните и съпътстващи 
дейности в размер на 397 773 евро като 
делът на общината е 701 хил. лв.  Из-
пълнението на проекта е съпътствано 
от съвместен семинар на партньорите  
от България и Норвегия и посещение 
на действащи аналогични инсталации 
у нас /в гр.Сапарева баня/, дискутирани 
са теми от областта „Иновации за из-
ползване на възобновяеми енергийни 

източници в световен мащаб“, „Мест-
но енергийно планиране и практики 
в Норвегия“, „Представяне опита на 
община Стралджа в осъществяване на 
партньорски проекти по европейски 
и други програми“ и др. Съгласно 
всички изисквания за прозрачност са 
осъществени обществените поръчки 
за избор на изпълнител на СМР и 
строителен надзор. Като резултат от 
проекта  е  изградена помпена станция, 
положени са топлоизолирани тръби за 
горещата вода   с обща дължина над 4 
хил. метра, монтирани  са топлообмен-
ници…  Отоплителните инсталации 
в училищата и детските градини на 
Стралджа вече работят осигурявайки 
100% икономия от течно гориво /само 
в СОУ „П.Яворов”  за около 8 хил. лв. 
на месец/. Пет големи котли на нафта 
престанаха да замърсяват въздуха над 
града . 

„Удоволствие е да се работи сега в 
училището, навсякъде е денонощно то-
пло!“ добави усмихната Валентина Ма-
ринова , директор на СУ“П. Яворов”.

„Коледа дойде при нас с един 
хубав подарък! Това ни прави довол-
ни и щастливи и в същото време ни 
мотивира да работим за увеличаване 
възможностите за използване на 
топлата минерална вода!“, приключи 
конференцията  кметът г-н Киров 
подсказвайки, че има идеята чрез 
този природен неизчерпаем продукт 
да се отоплява сградата на общинска 
администрация, социални домове и др. 
обществени сгради.

Íîâè ïîäïèñàíè 
äîãîâîðè
Във връзка с изпълнението на обществена 

поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг 
– проектиране, авторски надзор и изпълнение на 
СМР във връзка с реализацията на Националната 
програма за енергийна ефективност на много-
фамилните жилищни сгради на територията на 
община Стралджа  по обособени позиции. 

Подробности на стр. 3

Èãðèòå íà äðåáíî ïðèêëþ÷èõà
Ó÷ðåäåíî å íîâî ÷èòàëèùå "Ñòðàëäæà 2016“

Сагата със събранията на читалище „Просвета 
1892“ приключи. След едно принудително отла-
гане на предизвикано извънредно събрание, след 
пореден организиран провал на второто насрочено 
такова, присъстващите в залата над 200 души ка-
тегорично отказаха да изпълняват ролята на мари-
онетки, които могат да бъдат разигравани както  и 
когато пожелае някой.

Подробности на стр. 2
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Èãðèòå íà äðåáíî ïðèêëþ÷èõà
Ó÷ðåäåíî å íîâî ÷èòàëèùå 
„Ñòðàëäæà 2016“

Сагата със събранията 
на читалище „Просвета 
1892“ приключи. След 
едно принудително отла-
гане на предизвикано из-
вънредно събрание, след 
пореден организиран про-
вал на второто насрочено 
такова, присъстващите 
в залата над 200 души 
категорично отказаха да 
изпълняват ролята на ма-
рионетки, които могат да 
бъдат разигравани както  
и когато пожелае някой. 
И дойде революционното 
предложение за учредява-
не на ново читалище.
След отложеното на 9 

септември т.г. поискано от 
над 200 нови членове на 
читалището извънредно 
събрание , на 30 ноември 
в  определения час за про-
веждането му се явиха 202 
от общо поканени 450 чле-
нове. Влизането в залата 
стана след регистрация и 
положен подпис на всеки 
от присъстващите. Пред-
седателят на читалище 
„Просвета -1892“ Мария 

Толева авторитетно съоб-
щи, че регистрираните са 
202, а според чл. 20 от ЗНЧ 
извънредното събрание 
може да бъде законно само 
ако в залата присъстват 50 
плюс 1 от членовете, което 
на практика означава, че 
са необходими точно 226 
читалищни членове. И 
обяви, че в изпълнение на 
Закона след един час отно-
во ще бъде направена про-
верка на присъстващите 
и при наличие на кворум 
събранието ще може да 
започне. А при липса на 
кворум, естествено, исто-
рията със събранията ще 
трябва да продължи до…
безкрайност! Или до 2018 
г. когато би трябвало да се 
проведе законното отчет-
но-изборно събрание.
Да, ама не! Залата ре-

агира светкавично на по-
редния опит да се рази-
грават толкова много хора. 
Кметът Атанас Киров за-
едно със своя заместник 
Гроздан Иванов и адвокат 
Детелинка Ангелова за-

станаха пред препълне-
ната зала с открито и ос-
ъзнато чувство за поетата 
отговорност. „Съжалявам 
за неудобството, което ви 
причиняваме! Явно и днес 
читалищното настоятел-
ство не планира провеж-
дането на извънредното 
събрание.“, каза в обръ-
щението си кмета Атанас 
Киров, след което съобщи 
за  получени  сигнали, че 
е режисирано отсъствието 
на членове на читалището, 
че е упражняван натиск 
към определени хора да 
не се явят в залата днес. 
Той обърна внимание и 
върху това , че   в залата 
има и  хора, които  не са се 
подписали в присъствения 
списък, като бившия се-
кретар на Община Страл-
джа Атанаска Христова, 
бившия председател на 
ОбС – Стралджа Атанаска 
Кабакова и настоящия об-
щински съветник Койчо 
Койчев, на което присъст-
ващите  реагираха шумно 
и възмутено. Оказа се, че 

ÌÍÅÍÈßÒÀ:
Àòàíàñ Êèðîâ, êìåò íà îáùèíà 
Ñòðàëäæà:

„ Поведох тази война и съм готов да преминем през 
изпитанията. Това , което се случва не е коректно. Не 
мога да позволя повече да бъдем разигравани и субсидия 
от около 100 хил.лв. да потъва в нечий джоб. Обещах 
прозрачност и няма да се отклоня от това. Мога да ви 
уверя, че няма да се  меся в работата на новото настоя-
телство, няма да допуснем политизиране на дейността 
му. Сигурен съм, че както новият председател така и 
всички от ръководството на читалище „Стралджа -2016“ 
ще работят със сърце и душа, няма да посрамят нито 
себе си, нито  града ни.“

Äîíêà Ìèðîíñêà, äúëãîãîäèøåí 
÷èòàëèùåí äåÿòåë:

„Навремето когато баща ми работеше за това читали-
ще никой не получаваше пари за своята дейност. Всички 
концерти и театрални постановки бяха  представяни без 
заплащане на труда, а сега чувам и закуски има, и коман-
дировки…Това ли е читалищната самодейност днес?“
Íåëè Òîí÷åâà  Êàâàëäæèåâà, 
ïðåäñåäàòåë íà ÷èòàëèùå „Ñòðàëäæà 
2016“:

„Това, което се случва днес е изненада за мен. Но 
вероятно то е низ от закономерности. Искам да благо-
даря на всички , защото благодарността озарява душата 
с благородство. Благодаря за оказаното ми доверие. 
Надявам се да продължа успешно делото на баща ми, 
да го надграждам, да постигнем заедно нови успехи!“

Гроздан Иванов, зам.-кмет на община Стралджа:
„Искам да съобщя, че при обсъждане на капитало-

вите разходи за новата 2017г. общинското ръководство 
днес взе решение за планиране на  средства за ремонт 
на репетиционната зала. Знаете в какво състояние е тя 
сега!“ 

между неподписаните са 
и имената на Митко Андо-
нов,/член на ЧН/ и  Виоле-
та Андонова, /доскорошен 
секретар на читалището/. 
„Срам ме е от ситуацията 
в която ни въвличат! Не 
е коректно това което се 
случва!“ подчерта кметът, 
а гласове от залата напра-
виха предложение за съз-
даване на ново читалище. 
Инициативата пое адвокат 
Детелинка Ангелова, която 
обясни процедурата, обяви 
и дневния ред: 1.Вземане 
решение за учредяване на 
Сдружение с нестопанска 
цел, НЧ“Стралджа -2016“ 
2.Приемане Устав на НПО, 
3. Избор на Читалищно на-
стоятелство, председател, 
4.Избор на проверовъчна 
комисия и 5. Разни  
Като един присъства-

щите в залата гласуваха 
точка първа и добавиха 
своите ръкопляскания. 
Единодушно беше утвър-
ден и състава на  настоя-
телството- Нели Тончева, 
Мара Загорчева, Парушка 
Узунова, Васил Пенев, 
Димитър Стоянов, Живка 
Йорданова, Стойка Колева, 
Валентина Маринова, Галя 
Ганчева Залата реагира с 
ръкопляскания и на пред-
ложението за председател 
на новообразуваното чи-
талище да бъде избрана 
Нели Тончева Кавалджи-
ева. Определяйки състава 
на настоятелството като 
широкообхватен кметът  
подчерта очакванията си, 
че новият ръководен ор-
ган ще работи активно и 
всеотдайно, без полити-
зиране и без отклоняване 
на средства. „Ще има и 

танцов състав, и кукери , и 
театрален колектив! Всич-
ки заедно ще работим за 
благото на общината!“, до-
пълни той. Присъстващите 
утвърдиха   Устав на чита-
лището. Стана ясно, че в 
първата година на своето 
съществуване  новосфор-

мираното читалище няма 
да има право на субсидия, 
но в лицето на Атанас Ки-
ров и инж. Живко Ангелов 
са намерени необходимите 
средства за закупуване на 
народни носии, набиране 
на оркестър и поддържане 
на други разходи. 

Представянето на книгата „Загоре – между Източна 
Ст.планина и Бакаджиците“ в Стралджа –събитие, което обеди-
нява, радва и гордее

„Загоре – между Източна Ст.планина и Бакаджиците“ е още 
един драгоценен труд за нашето Загоре. И още веднъж показва 
значимостта на региона при утвърждаването на българската 
държава. Тук ми се иска да припомня думите на писателя Сте-
фан Чирпанлиев, родственик на революционера, летописеца и 
държавника Захари Стоянов: „Югоизтокът е раждал и ражда 
най-талантливите хора на България“. Нека споменем само ня-
кой от тях: Панайот Хитов, Индже войвода, Хаджи Димитър, 
Стефан Караджа, Трифон войвода, Добри войвода, Кара Танас, 
Стоил войвода, революционерите Георги Сава Раковски,  Захари 
Стоянов, Георги Дражев, Ради Колесов, Сава Райнов…, прос-
ветителите Добри Чинтулов, Петър Берон, Апостол Куртев…

Четейки книгата на Трифон Стоянов не ме напуска мисълта 
от къде иде тази упоритост, тази прецизност в проучването. Че 
авторът е изтъкан от родолюбиви чувства, в това няма съмнение. 
Бих препоръчал на читателите  поне да отворят тази книга, тя 
сама ще стори останалото. И когато затворят последната стра-
ница, ще се връщат много пъти на някой пасаж или легенда. И 
сигурен съм, книгата ще им стане настолна.“

Така започна представянето на уникалната книга „Загоре – 
между Източна Ст.планина и Бакаджиците“ нейният издател 
Желяз Кондев.  В краткото му и много съдържателно експозе 
имаше достатъчно информация за автора д-р Трифон Стоянов, за 
идеята по написване на книгата, за дългия период на проучване 
и изследване на фактите, събитията, личностите в нея. 

В препълнената зала на ЦОП/Център за обществена подкрепа/ 
в Стралджа присъстваха жители на Стралджа и Лозенец/родно 
място на автора/, имаше негови приятели, съученици, роднини, 
културни дейци, общественици, любители на литературата и 

Îáè÷òà äàâà ñèëà!

историята…Всички обединени от общата голяма и гореща лю-
бов към родното място. Гости на събитието бяха Атанас Киров, 
кмет на общината, Гроздан Иванов, зам.кмет, Неделчо Димов, 
редактор на книгата, доц.Калчо Тодоров, родом от Стралджа, 
консултант на книгата.
Êîé å ä-ð Òðèôîí Ñòîÿíîâ?
Роден в с.Лозенец през 1938г. Получил прогимназиалното 

си образование в родното село.  Негов учител е баща му 
Манчо Стоянов, който учителства в Лозенец цели 36 години 
и ограмотява 9 випуска. Именно той посажда първите ро-
долюбиви чувства у сина си . Трифон Стоянов продължава 
образованието си в Средно смесено училище Стралджа 

където попада  в ръцете на изключителни педагози един от 
които е  Лазура Султанова. Тя оставя много ярка следа в съз-
нанието на момчето, дава тласък за развитието му напред, 
събужда една непреходна любознателност, която съпътства 
целия му живот. По време на следването в   Медицинска 
академия в София съдбата го среща с други  ерудирани 
личности  като чл.кореспондент , проф. Петър Николов. 
Трудовата му биография  започва като лекар в Българската 
армия, преминава през кораба „Дръзки“, известен период 
работи във Военна болница Сливен, а след това във ВМА 
София, където се пенсионира. Написването на книгата е 
част от неговия живот. Той посвещава повече от  40 години  
на издирвателска и творческа работа. За да дойде момента 
да види в ръцете си издадена книгата.

С домакинството по представяне на книгата Община 
Стралджа доказа не само отношението си към  творчеството, 
но и желание за съхраняване на духовността, за обогатяване 
на родолюбивите чувства. Тази книга докосва най-тънките 
струни на  местното родолюбие и неизменно се превръща  
в събитие, което обединява, радва и гордее. Това стана ясно 
в последвалите изказвания.

„Благодаря Ви за яркото описание на нашето равно 
златно Загоре! Тази книга е една енциклопедия от исто-
рия, география, геология, етнография…поезия и проза. 
Всичко толкова добре систематизирано, поднесено с мярка 
и много обич.“, каза в своето трогателно , емоционално и 
интересно изказване Зафирка Тончева. Един от съучени-
ците на автора , Железчо Железчев, обърна внимание на не 
малко от местностите край Лозенец, свързани с легенди и 
преживявания- Чобан дере, Рошавата могила и др. Надка 
Маслинкова сподели с присъстващите благодарността си 
към д-р Манчев напомняйки и това, че нейния баща Манчо 
е кръстен на бащата на Трифон Манчев. 
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Обява
Тел. 0887188844 продава  апартамент в Стралджа , на 

ул. Хемус 55 вх.Б ет.ІV ап.13, застроена площ 93 кв.м.

ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ
В публикацията „Отзвук от празника“ от предиш-

ния брой е допусната неточност- Ганка Димитрова 
Димчева е дъщеря на Димитър Караколев и снаха на 
Иван Димчев. Редакцията се извинява за създаденото 
неудобство!

Íåëè Òîí÷åâà Êàâàëäæèåâà:

Íîâîòî ÷èòàëèùå ùå ñú÷åòàâà òðàäèöèèòå ñ íîâàòîðñòâîòî, 
ùå îòãîâîðè íà ðàçíîîáðàçíèòå èçèñêâàíèÿ íà îáùåñòâîòî

Нели Тончева Кавалджиева е родена на 18  юни 
1967г. в Стралджа. Завършва средното си образование 
в родния град, след което продължава да учи  първо в 
ИДНУ „Хр.Ботев“ Бургас, специалност „детски учи-
тел“, а след това във ВТУ“Св.Св.Кирил и Методий“, 
две специалности-  „детски учител“ и „организация и 
управление на детските заведения“. Притежава  пети 
клас квалификация от Департамента на учителите 
– София.
Трудовата си кариера започва като дружинен ръко-

водител в СОУ“П.Яворов“, а от 1988г. е в ДГ“Здравец“ 
където работи и до момента като „старши учител“.
Омъжена. Има син и дъщеря.
Танцува от 8-годишна  в ансамбъл „Въжички“ под 

ръководството на баща си- Тончо Тончев, талантливия  
хореограф и гл.худ.ръководител на формацията. Актив-
но се занимава с танцова самодейност до завършване 
на средното си образование. Притежава удостовере-
ние за художествен ръководител на самодейни състави. 
Член на ЧН на читалище „Просвета 1892“ от 2003 г. 
до сега. На 30 ноември т.г., при учредяването на новото 
читалище „Стралджа 2016“, Нели Тончева Кавал-
джиева е избрана с пълно мнозинство за председател.- Само преди дни страл-

джанци казаха „да“ на но-
вото читалище „Стралджа 
2016“. Гласуваха Ви довери-
ето да бъдете председател. 
Как посрещате това?

- Като огромна отговор-
ност! Осъзнавайки това приех 
предизвикателството. Да, 
знам какво ме очаква, наясно 
съм, че работата е много, 
разнообразна е, преди всичко 
организационна, свързана с 
много и различни хора, но об-
щото, което ще ни свързва, е 
нашата обща цел- развитието 
на читалището в полза на об-
ществото. Очаквам всички с 
които ще работя, да сътрудни-
чат активно за постигането й.

- Чувствате ли се готова 
да работите за новото чи-
талище?

- Случи се така, че на огъня 
се отговори с огън. Надявам 
се да бъде за добро! Мога да 
призная, че не очаквах такъв 
обрат на нещата. Но всички 
трудности са създадени за 
хората и да се преодоляват 
от тях. В новото читалищно 
настоятелство са все хора, 
доказали се в своята област, 
професионалисти и родолюб-
ци. Хора, широко разгърнати 
към обществото. И съм си-
гурна, че те ще дадат своя дан 
без условия, с желание. Чита-
лищната дейност не се запла-
ща материално, тя се заплаща 
с любовта на публиката, което 
е и най-добрата оценка. Да, аз 
не само съм готова да работя 
за новото читалище, имам 
идеи, очаквам разбиране и 
подкрепа, така че съвсем ско-
ро читалище“Стралджа 2016“ 
да се появи на обществената 
сцена с конкретни прояви.

- Какво според Вас ще 
трябва като начало да се 
направи?

- В работата на читали-
щето трябва да се стремим 
да покажем потенциала му 
да отговаря на търсенията 
на съвременния човек- освен 
традиционните  танцова и 
театрална самодейност, има 
нужда от организиране на 
срещи, беседи, лекции, пре-
зентации, обучения, работил-
ници, ателиета…Защо не свое 
място да намерят и по-модер-
ни форми като  тиймбилдинги 
и др. които се харесват на 
младите. Не е лоша идеята да 
се обособи читалищен съвет 
в сянка, който да дава своите 
идеи. Този достъп на повече 
хора ще обогати дейността 
с нови и интересни предло-
жения. Изкуството е велико 
затова защото е създадено 
от много хора- това обога-
тява и разнообразява. Има 
необходимост и от различни 
школи – по свирене, пеене, 
занаяти… Нищо лошо няма 
да се възродят предишните 
кръжоци  като „Сръчни ръце“, 
например. За мен е много ва-
жно да прилагаме в действие 
приемствеността, защото тя е 
връзката между поколенията.

- Има ли ресурс града за 
съставянето на още един 
ансамбъл?

- Любителското художест-
вено творчество е сериозно 
поле за дейност тук при 
нас, имаме основата, имаме 
традициите. Да, няма да е 
много лесно създаването на 
един нов ансамбъл, но не е 
и невъзможно. Стралджа е 
град , който, според думите 
на татко, във всяка къща  

ражда таланти. Сигурна съм 
,че   ако потърся някой от 
моите възпитаници от дет-
ската градина, които вече са 
пораснали, с желание ще се 
включат и ще играят с на-
строение, защото  знаят, че 
това е българското, родното 
и трябва да го пазят и обичат. 
От нас се иска да поканим 
хората, те ще решат. Вярвам, 
че Стралджа има потенциал. 
Пламъкът на изкуството е 
запален, той гори! Важното 
е ние, като настоятелство 
да работим активно, да мо-
тивираме самодейците, да 

организираме разнообразни 
прояви за радост на всички. 

- Каква дейност още ще 
развива читалище „Страл-
джа 2016“?

- Съвсем сигурно е, че ос-
вен танцовата, ще развиваме 
театралната самодейност, 
ще поканим ръководители 
и за други дейности – като 
художествено слово, хоро-
во пеене, защо не и някой 
по-модерни занимания като 
модерни танци, аеробика и 
др. Не е възможно да изчер-
пим идеите с едно интервю, 
всичко ще се случва и по 

предложение на хората, те 
сами ще подсказват идеите, а 
ние ще ги изпълняваме.  Но, 
полето за дейност е огромно. 
Да отворя една скоба и да 
припомня думите на баща 
ми, че „фолклора обединява 
хората и ги учи на дисци-
плина“. Примерът с фолкло-
теката е показателен. Там 
вече има една общност която 
живее свой живот, има свои 
цели, свой свят. При всички 
случаи от фолклотеката ще 
има прилив към бъдещия 
танцов състав. 

- Срещате ли разбира-
не сред колеги, приятели, 
почитатели на фолклора?

- Още по време на избора 
всички бяха изключително 
добронамерени и ми гласува-
ха доверие. За което горещо 
благодаря, ще се опитам да 
го оправдая. Почитателите 
на фолклора в Стралджа са 
много и сред тях голяма част 
-танцьори при татко. Тези 
хора са особена категория. 
Те могат да бъдат учители 
и се надявам да съдействат  
и на нас. Мисля, че няма да 
откажат ако потърся помощ 
и от тях. 

- В обръщението си ве-
черта бяхте повече от 
лаконична, остана ли нещо 
недоизказано, т.е. какво 
е Вашето послание към 
тези с които предстои да 
работите?

- Този период от живота 

НЧ“Стралджа 
2016“ гр.Стралджа  с 
председател Нели Тон-
чева Кавалджиева  

Н А Б И Р А  
желаещи за участие в 

Детски танцов състав – 
І – ІV клас. Репетициите 
ще се водят от хореогра-
фа Каньо Канев.

Записванията на же-
лаещите стават на тел.  
0898878056 – Нели Тон-
чева Кавалджиева      

ми предполага да погледна 
върху себе си от друга глед-
на точка. Неминуемо ще е 
свързан и с промяна и в личен 
план-, период през който ще 
трябва да се прояви по-голям 
интерес и време към открива-
щите се нови възможности. 
Делата ни ще рефлектират по 
различен начин върху хората 
от Стралджа. Държа да го 
споделя ,че още в зародиш 
на предстоящата промяна 
трябва да се постави ново 
начало на по-активни и пол-
зотворни приятелски взаимо-
отношения. Те дават криле! 
А  човек се чувства силен в 
обкръжението на хора, които 
му вярват, които са готови да 
му помагат. Бъдещето е пред 
нас. Има какво да покажем. И 
ще го направим заедно!

- Благодаря Ви за това 
интервю! Пожелавам спор-
на и богата културна чита-
лищна  дейност!

От стр. 1
Във връзка с изпълнението на обществена поръчка с 

предмет „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, автор-
ски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията 
на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на об-
щина Стралджа  по обособени позиции. 

Обособена позиция Б1: „Сграда с административен 
адрес гр.Стралджа, ул.”Хемус” № 49 

Обособена позиция Б2: „Сграда с административен 
адрес гр.Стралджа, ул.”Хемус” № 53 

Обособена позиция Б3: „Сграда с административен 
адрес гр.Стралджа, ул.”Хемус” № 55

Обособена позиция Б4: „Сграда с административен 
адрес гр.Стралджа, ул.”Хемус” № 57

Обособена позиция Б5: „Сграда с административен 
адрес гр.Стралджа, ул.”Хемус” № 59 

Община Стралджа е сключила договори със следните 
Изпълнители:

• Обособена позиция Б1: „Сграда с административен 
адрес гр.Стралджа, ул.”Хемус” № 49 – Договор № Д-
924/10.11.2016г. с Изпълнител: ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИ ЗА 
СТРАЛДЖА-2016”

• Обособена позиция Б3: „Сграда с административен 
адрес гр.Стралджа, ул.”Хемус” № 55 – Договор № Д-
917/07.11.2016г. с Изпълнител: „ИНФРАСТРОЙ-ИНЖЕ-
НЕРИНГ” ООД

• Обособена позиция Б4: „Сграда с администрати-
вен адрес гр.Стралджа, ул.”Хемус” № 57 – Договор 
№ Д-985/21.11.2016г. с Изпълнител: Обединение „ХЕ-
МУС-2016”

• Обособена позиция Б5: „Сграда с административен 
адрес гр.Стралджа, ул.”Хемус” № 59 – Договор № Д-
909/02.11.2016г. с Изпълнител: ДЗЗД „ПЪТСТРОЙ КАР-
НОБАТ КОНСОРЦИУМ”

Íîâè ïîäïèñàíè äîãîâîðè

За изпълнението на Обособена позиция Б2: „Сграда с 
административен адрес гр.Стралджа, ул.”Хемус” № 53 не 
е сключен договор, поради обжалване на процедурата в 
Комисията за защита на конкуренцията, което към насто-
ящия момент не е приключило.

За  изпълнението на услугата  СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР  
И ИЗГОТВЯНЕ ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТЕХ-
НИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР  ПО 
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕК-
ТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ  ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 
В гр.СТРАЛДЖА  е избрана за изпълнител фирма „АКТИВ 
Р” ЕООД и е сключен Договор № Д-511/27.06.2016г.

За  изпълнението на услугата  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИН-
ВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР  
ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ  ЖИЛИЩ-
НИ СГРАДИ В гр.СТРАЛДЖА е избрана за изпълнител 
фирма „ПРО АКСИМ” ЕООД и е сключен Договор № 
Д-986/21.11.2016г.
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2016- Ãîäèíàòà, êîÿòî ñè îòèâà
Ñòúïêà ïî ñòúïêà

С лоши новини за община Стралджа започна новата 
2016г. Смяната на старото ръководство с управление на 
МК“Промяна“ в първите месеци се увенча с тревожни 
констатации. Санкции по проекти за над 300 хил.лв. 
утежниха финансовото положение на общината. Но в 
ръководството не се почувства стъписване или още по-
малко уплаха. Напротив, то тръгна на своя поход за  ново 
управление с прозрачност и откритост. Стъпка по стъпка 
започна изпълнение на поетите ангажименти. Още през 
януари драстично бяха съкратени надути медийни дого-
вори, прекратени са договори с пенсионери, назначени са 
нови км.наместници, реализирани са икономии на гориво, 
доброволци се включват в почистването на снега.  Ръко-
водството предприема освобождаване на 10 служители на 
трудов договор. ОбС гласува запазване размера на таксата 
за битови отпадъци. Назначени са нови хора в екипа на 
кмета, които изпълняват  неговата предизборна програма. 
Êìåòúò, êîéòî ñïîíñîðèðà îáùèíàòà
Истинска изненада за населението е, че новият кмет 

спонсорира снегопочистването със собствени средства. 
Следва и друго – кметът и председателя на ОбС  добро-
волно намаляват заплатите си.  Жандармерия удари неза-
конната сеч, ромски крадци на дърва останаха без коне и 
каруци. ПУ-Стралджа отчете  близо 77% разкриваемост 
на престъпленията. Още в първия си приемен ден кметът 
прие и изслуша десетки граждани, които поставиха своите 
въпроси, предложения.Четвъртото заседание на ОбС ут-
върди новия бюджет, читалищата получиха разпределената 
им субсидия, но много скоро стана ясно, че някой от тях 
не спазват законодателството и  получиха предупреждение 
за лоялност.

Януари ще се запомни с изобилие на дъжд. Само за два 
дни  в града  паднаха над 70 л/кв.м. Р.Мараш заплашително 
повиши нивото си, заляти бяха площи в Стралджа, Атоло-
во, Воденичане, Палаузово.
Ñòî äíè

И някак неусетно с проблеми и промени , изтекоха 100-
те дни от управлението на новия кмет. Даденият отчет се 
посрещна с видим интерес. Прозрачност, честност, дос-
тойнство бяха ключовите думи  на отчета. 

Снегопочистването се оказа мисия възможно, при все с 
доброволно участие на безвъзмезден труд на хора и техни-
ка. Общината добре планира наличните средства и закупи 
свой багер, който веднага влезе в употреба. Заделени бяха 
средства и за автовишка. Бюджетът гарантира ремонтите 
на възлови улици в Стралджа и Зимница, осигурени бяха 

средства за реновиране на   детска  градина в Зимница. 
Като правилно беше определено решението за корекция 
на твърде надутата сметка на ОбФК от 70 000 лв. на 30 
000 лв. Програма „Старт в кариерата“ осигури две работни 
места за млади специалисти. 

Полезен беше ходът с подмяна на автомобилите на 
ДСП, започна видимо раздвижване сред големи длъжни-
ци на общината. След предупрежденията  те предприеха 
разплащане на натрупаните дългове. Приета е и новата 
Структура на общината.
Ñòðîã ðåæèì íà èêîíîìèè
И нови злоупотреби на старата власт предизвикаха  

вземане на срочни, неотложни и отговорни решения. 
Въвлечена в сериозен режим на икономии общината про-
дължи  развитието си имайки разбирането от страна на 
служителите. Нов проект осигури работа за дългосрочно 
безработни.Със загриженост за развитието на земеделие-
то  при откритост и дисциплина бяха раздадени под наем 
общински мери и пасища на животновъди. 
Íàãðàäè è ïðàçíèöè
Приятни новини заваляха от общинското училище. Пър-

ва награда в „Лингвистично кенгуру“ спечели ученичката 
Мая Дичева. Първо място в областния кръг на викторината 
„Да пазим децата на пътя“, за да последва и достойното 
второ място на националната. С настроение беше отбе-
лязан Тодоровден, Хора на мегдана устроиха членовете на 
фолклорната група при клуб „Дълголетие“. С петима свои 
представители Стралджа  участва в учредяване на КБП. 
Екоинициатива в Маленово увлече млади и по-възрастни 
за почистване централната част на селото. 
Âúçñòàíîâèòåëíè äåéíîñòè
Април влезе със старт на възстановителни дейности 

по улици в общината и пътя Стралджа-Лозенец. Втория 
тур за ремонти на улици и пътища последва през късната 
есен. Радваща новина  беше постъпването в касата на  
над 100 хил.лв. С надежда за усвояване на средства по 
проекти успешно бе учредена МИГ. Кметство Зимница 
и ДГ „Здравец“ започнаха изпълнението на екопроекти 
по НК“За чиста околна среда“. С решения за подобря-
ване на социалните услуги беше белязано майското 
заседание на ОбС. Изненада за всички беше, че Атанас 
Киров без натрапена организация, без плащане, без 
притискане на организаторите стана Кмет на месеца 
при това в седмия месец от мандата си. Ловците от 
общината се събраха да отчетат дейност и да изберат 
ново ръководство. Единодушно мнозинството подкрепи 
Ганчо Димитров. Младите футболисти  бяха поканени 
на среща при кмета с поздравление за усърдието и с 
парични награди осигурени лично от г-н Киров. Разде-
лиха се с обещания за нови победи, които много скоро 
се сбъднаха.
 Ñòàðò íà åíåðãèåí ïðîåêò
Бе даден старт на енергиен проект за 700 хил.лв. 

В края на годината топлата минерална вода успешно 
влезе като отопление в училищата и детските градини 
на Стралджа. Наредба развърза ръцете на общината за 
ограничаване на ромските набези. Ремонтни дейности 
обновиха кметствата във Воденичане, Палаузово, Чар-
да, Първенец, Поляна и др. Воденичане пък осигури 
средства от спонсори за видеонаблюдение .
Îáùèíñêà îõðàíà ñðåùó ðîìñêè íàáåçè
Като  част  от  предизборните  обещания   на 

МК“Промяна“ стартира общинска охрана. Обезпечена 
с кадри, МПС и телефони. И гроздобера започна и свър-
ши без констатации на кражби. Наредба затегна  още 
контрола за каруците в Стралджа. Новото ръководство 
насочи средства за ремонт към ДГ в Зимница и парка. 
Тръгнаха летни ремонти  и в пътни участъци.Млади 
кадри получиха назначения в детските градини. 
Прекрасен Великден организираха в селата Воде-

ничане, Палаузово, Маленово и др. А народният събор 
„Мараш пее“ тази година беше и по-интересен, и по-бо-
гат, и по-разнообразен. Странджанският певец Костадин 
Михайлов  весели домакини и гости на събора. Десетки 
млади таланти намериха изява и си тръгнаха с награди. 
Оригинална изложба на народни носии гостува в града 
като част от майските културни празници. Безценна 
реликва – портрет на Апостола,  влезе в кабинета на 
кмета на Воденичане – дарение! Фолклорният състав 
на селото се представи успешно в Мокрен завръщайки 
се с награди. И в Първенец организираха общоселски 
празник. А в Недялско се поздравиха със заря. По-късно 
празнуваха и селата Чарда, Войника. Нощ на музеите  
посрещна посетителите в Стралджа. Награда за спор-
тен деятел получи педагогът Филип Димитров- плакет 
на името на П.Кр.Яворов с признателност за труда и 
постигнатите успехи. С посвещение на театралеца-са-
модеец  Добрин Енев  театралният колектив представи 
пиесата „По чудомировски“. Това добре, но общест-
веността не прие политиката на настоятелството за 
двукратно проваляне на пожелано извънредно събрание 

и смяна на ръководството. В крайна сметка  в края на 
ноември повече от 200 учредители обособиха своето 
ново читалище „Стралджа 2016“.

 Младите огнеборци  от  СУ“П.Яворов“ представиха 
общината и областта в национален турнир.   Най-голя-
мото общинско училище изпрати по пътя на живота 
своите 18 абитуриенти. Есента по-голямата част от тях 
се поздравиха и като студенти. 
Ðàçäâèæâàíå â ñåëàòà
Нови автоспирки изградиха в Лозенец. Джинот пък 

показа как се жъне със сърп и паламарка, как се прави 
чакъм, как се благославя за берекет. Легендарният 
Димитър Пенев  беше  гост на армейците в Стралджа.
Стоян Варналиев, ученик на Вълкана, гостува на кмета 
с идея за нова организация на Конкурса-надпяване „С 
песните на Вълкана“. С поредни отличия се поздрави-
ха самодейците от Стралджа , Първенец, Палаузово, 
Каменец, Воденичане, клуб“Дълголетие“ Стралджа. А 
фолклорния колектив при пенсионерски клуб Джинот, 
за своето прекрасно автентично изпълнение на обичая 
„Еньова буля“ ,получи званието „Представителен“. 
Íîâè èäåè
Роди се нова идея – фолклотека на името на Тончо  

Тончев. Под ръководството на Нели Тончева Кавал-
джиева млади жени и момичета тропат народни хора 
вдъхновено и енергично , за релакс и настроение. С 
нов зам.кмет /Гроздан Иванов/се попълни екипът на г-н 
Киров. Народни представители гостуваха в Стралджа 
на разговор с представители на учебните заведения по 
темата „Образование и промени“. В Лозенец откриха 
гроздобера  с ритуал и празненство. А Станка Парушева 
издаде своята книга „Корени“ за историята на селото. 
„Златна маска“ спечелиха кукерите на Зимница. ЦОП 
увлече не малко хора с добри сърца в благотворителна 
мисия за събиране на дрехи под мотото „Подай ръка!“ 
10 години отбеляза Сдружението „Диабет“. Още   ус-
пехи регистрира  СУ“П.Яворов“ – ученичките Симона 
Георгиева и Силвия Йорданова  спечелиха  награди от  
Национални  конкурси. 
Стралджа влезе в историята на Ямболското футболно 

първенство с представянето на два футболни отбора, 
единият от които много скоро отпадна от състезанията 
и списъците  поради разпад и липса на ресурс. Докато 
новият „Стралджа 2015“ достигна своя апогей оглавя-
вайки класацията. Хандбалистите на ОУ Зимница  и 
волейболистите на ОУ“П.Кр.Яворов“ също показаха 
класа.
Ãîäèøíèíè
През годината в.“Стралджански вести“ навърши 

своето 60-летие- с юбилеен брой и мило тържество  с 
участието на главните редактори през годините , съ-
трудници и почитатели както и с прекрасен концерт 
на Тони Димитрова. Атолово отбеляза 90 години от 
създаването на селището. Нов пенсионерски клуб в 
Стралджа избра името „Настроение 2016“. С празничен 
звън на храма в Саранско тръгна местния празник. Род 
Сивкови организира своята осма родова среща. Шест 
години навърши пък пенсионерски клуб в Маленово.  
Леярово, с организацията на общоселски събор,  показа, 
че е най-малкото „голямо“ село на общината. И Лозенец 
възроди своя събор. Празник на традициите в Джинот 
въздигна националното самочувствие. 
Îùå êóëòóðíè ïðîÿâè
Онлайн фотоконкурс в Стралджа предизвика млади 

фотографи. Небивал интерес предизвика поредното 
издание на Националния литературен конкурс на име-
то на Станка Пенчева „Дървото на живота“. Журито с 
председател Валери Станков отличи най-добрите между 
които Ники Комедвенска, Валентина Шейтанова, Вален-
тина Йотова. Представянето на книгата „Загоре – между 
Източна Ст.планина и Бакаджиците“ на д-р Трифон 
Стоянов се превърна в приятно  и емоционално прежи-
вяване. А в края на годината централната част на града 
и парковете  бяха обогатени с лавандулово присъствие.



5 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Â ïîäãîòîâêà çà Îáùèíñêèÿ 
êîëåäàðñêè ïðàçíèê â êîëåäàðñêè ïðàçíèê â ÑòðàëäæàÑòðàëäæà

Само дни преди Общин-
ския коледарски празник 
в Стралджа мъже и мом-
чета усилено репетират 
коледарски песни и бо-
гословки. Идеята е до 23 
декември, когато кудите ще 
се представят пред журито, 

коледарите да са готови с 
поне три коледарски песни, 
благословия и фрагменти 
от обичая „Коледуване“. 
Част от подготовката е 
осигуряването на народния 
костюм, който включва 
ямурлук, антерия, бяла 

риза, пояс, потури, навуща, 
калпак- задължително с 
варакладосани китки или 
украса от пуканки. Задъл-
жително е присъствието на 
гегата на която се нанизват 
подарените от домакините 
краваи и торбата, в която 

„Слава Бога, дружина , кажете Амин!
Амин!
Скочи, Боже, да поможе, посъбра де орачи, де копачи,
Де свинари, де говедари, де овчари, де козари,
Де рани ранили, де късно къснили, кат колашките пости,
Дълбоките нощи, по Ивановден дълбоките снягове,
По Атанасовден – тежките калове .
Тъмни доли преминали, тежки кали прегазили,
Изпочупяли дрянови криваци, изпогубяли сминови китки,
Че попаднали на тоз наш стар станеник, домник,
Те го мисляли сърдит чиляк, той излезе божи чиляк,
С крака потропали, с ръце похлопали,
Че си скочи бас на крака, бръкна у куюм джоба,
Извади кит найтари, отвори чимшир порта,
Че ги покани на Божата равна трапеза.
Що ги гощава мряна риба, що ги черпала кундел вино,
Че ги дари вит превит кравай, на кравая злато и сребро,
Което било злато, злато са ляло, което било сребро,
Сребро са ляло, през прага са преляло,
По стените са полепило, по колите са заледило.
Той кай тя го дари, Господ – него дарява,
Що го дарява доброчестни синове и дъщери,
Синове унасят, дъщери – изнасят.
Да са унесли и принесли серес биволя,
Сивоврати уловя, сивобръзи кобилки,
Сиворибати петленца, качулати ерченца,
Дългомусурести прасенца и ясаблии празленца.
Сиворибати петленца по небе фърчат,
Сивобръзи кобилки по земе бягат,
Ком брат стигнат и надминат/2/,
Стигнали са Божата майка на ален кален могила.
Тежка дялба делеше, ком брат лъжичка,
Ком брат черупка, ком брат лешникова шлюпка,
Че са лъга-излъга, претегли на нашия стар-станеник домник
Търновското кило дет тегли 999 оки, без ино иляда,
Че са ложи обложи, кат матейско пате у решето,
Кат блъа у гащи, кат куче в пустиня,
Кат риба у глъбине, кат бургеджийски с Мараш река
И най-малката мома – 99 годишна-
Рано ранила, по пладне очите си измила, гурлите си не изтрила,
Къщата измела, козите роги зад вратата забраяла,
Говедата изкарала, говедарю срещнала,
Че са назад повърна, че са качи на бургуджийската куршум-могила
И са й вила и превила, и са й ясно изпровикнала:
- И хууу, айлин-гьорин, рекла, вижте ма,
- Ква съм убавелка, ква съм гиздавелка!
- Ни съм кат тези, ни съм кат онез.
- Не съм кат трапокловци- скокльовци,
- С гранивата леща, с кисалото вино,
- Драгоданци-магарци, тръгнали с коля за зайци,
- Влезли у шумата, изтръшкала ги чумата, 
- останали двама – още ги няма!
- Не съм като Калоенци с многото лалугери,

- С рядката ръж, по цял ден, кай в бъчови уда носят,
- Лалугери да давят и за по едно кафе ръж не моят да изкарат.
- Не съм кат Сотирци- сините канари, краставите кози,
- Не съм кат Чиркишлийци, големите търговци,
- С ено ице одят на пазар у Сливен.
- Не съм кат Кашлакьойци – големите чорбаджия,
- С олузянти биволя, сините морове, дългите бодове,
- С многото пристауши, по 5-6 са срещат на вечер:
- Къдя, мари?- У вас!- Ти къдя! –Ами и аз у вас!
- Не съм кат Чункуджени с големите кучени,
- Не съм кат Дерменкьойци, урдулята, бодулята, яламите, будалите,
- С кованите криваци, с дрисливите шилята,
- Не съм, рекла, като Пашекьойци, с големите амбаря, 
- с паспаливите чуваля, лъскавите булки, гнидавите калфи,
- Не съм като Докузяни, с големиу Азмак, белите патки,
- Не съм, рекла, кат Аладаглийци, с папурянти очкуря,
- Отишли у Гьоля да косят, легнали на пладня да спат,
- Магарята им зели очкуртя и си дръжели гащите чак до село.
- Не съм кат Терзилийци, с мънинките момиченца, 
- С писанти гунченца, с белите калцунченца, с многото череши:
- Къдя, мари, дабалар за череши!
- Те да са убави, ми те полвинта изгнили!
- Не съм кат Пъдаревци, с убаото вино, с червента ряпа
- Не съм кат Сигменци, рекла, трааните,
- Сабалъм траана де ни идат, не отиват на работа.
- И не съм кат Стралдежи, гъмсъзите, моцузите,
- Де ни сеят у Сарай пясък дини и пъпеща, 
- Пет-шест души да дигнат един пъпеш,
- Да го набучат на ритлянти коля, на шишовтя-
- Не викат берекет-версин, наядайми са!
- Тоз кравай вит и превит, която го й мома вила и превила
- Девет пътя да са вие и превива, от девет села жениле да й додат,
- От десето – сватовници, да има късмет у село да остане
- И на мене да пристане!
- Амин, дружина!
- Амин!“

пък се събират другите 
подаръци. Спазвайки тра-
дицията всяка група си има 
свой станеник, който се рад-
ва на най-голямо уважение. 
Негова е отговорността да 
показва майсторско изпъл-
нение на коледарските пес-
ни, а след това да им бъде 
водач. Именно станеникът 
е този, който навремето 
съчинявал благословката. 
Явно в Стралджа е имало 
много красноречиви и та-
лантливи водачи на куди, 
които са сътворили една от 
най-богатите и интересни 
благословки в района. Ни-
кой никога не се е отегчавал 
от нейното изпълнение, 
напротив всички слушат 
и истински се забавляват 
защото освен цялата си 
красота с пожелания, бого-
словката дава много точна 
хумористична информация 
за жителите на околните 
села.

Историята твърди, че в миналото в Стралджа са коле-
дували по 40-50 куди, които знаели по около… 80 песни! 
Много мелодични, с красиви и богати текстове. Разпреде-
лението е по 2-ма-3-ма да пеят , още толкова да отпяват, 
да има хора за носене на краваите и бъкличар. Отново 
традицията повелява, че събраните средства от обхода на 
домовете трябва да бъдат вложени за благотворителност 
– чешма да построят, болни или бедни да подпомогнат.

В общината , която е организатор на поредния празник, 
вече пристигат заявките за тазгодишния празник. Всяка 
година в надпреварата се включват групи от цялата община 
както и съседи от общините Ямбол, Сливен, Тунджа, Котел 
и др. Надпяват се мъжете, дават пример на деца и ученици, 
които приемат традицията, за да я пренесат през времето 
напред. За всяка възрастова група / до 14 и над 14г./са 
предвидени награди за първо, второ и трето място както 
и поощрителни за най-добра коледарска група, най-добра 
обредна група, за станеник, за кравай и др. 

Ñïîäåëåíà òðàäèöèÿ
Истинска изненада поднесоха учители и възпитатели 

от ДГ“М.Рубенова“ на своите възпитаници в навечерието 

на Коледа. На масата в игротеката вместо обичайните 
играчки ги чакаха кравайчета, пуканки, ябълки, ошаф…
А докато децата  разпитваха за какво е тази подготовка, 
ето че пристигнаха и гостите от фолклорната група при 
клуб“Дълголетие“. Облечени с народни носии, бабите 
някак естествено и топло създадоха домашна обстановка 
в градината. Още повече, че там бяха и майките, готови да 
помагат в предстоящото тайнство. От там нататък любо-
питните детски очи се съсредоточиха върху всичко, което 
възрастните жени разказват и показват при приготвянето 

на сурвачките. Сладкодумните обяснения защо тъкмо дря-
новото дърво се използва , как се огъват клонките  на три 
обръча, защо сурвачката се украсява с ябълка, ошаф, сухи 
червени чушки, вълнени конци…задържаха вниманието 
на малките. Като в зимна приказка летеше времето. Ус-
ладиха се на децата печените питки, нетърпеливо искаха 
сами да поставят някоя от украсите на дряновиците. И не 
се уморяваха да питат за още подробности около празника 
Коледа. Майките бяха щастливи, че са помощници в тази 
импровизирана народна работилница. И някак всички 
заедно се усещаха като голямо и добро семейство.

  Готовите сурвачки наистина са прекрасни! Грейнаха 

край елхата в очакване на празника. Всички одобриха 
предложението изработените с толкова любов изделия да 
участват в общинското състезание за най-красива сурва-
чка. Събудено е поредното добро дело! Децата от ДГ“М.
Рубенова“ знаят как се посреща Коледа и ще бъдат едни 
от най-активните и у дома в подготовката на красивия 
зимен празник.
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ßíêî Ñòåôîâ:

„Òâîð÷åñòâîòî å áîëêà è ðàäîñò!“
Янко Стефов е роден на 4 ноември 1941г. в с.Войника. 

Основно образование получава в родното село, а средно 
– в Ямбол. След казармата е приет в Софийския уни-
верситет " Св. Климент Охридски", където успешно се 
дипломира по специалността “Славянска филология“ 
с профил „Полски език и литература". Работи после-
дователно като журналист във в.“Народен другар“, 
секретар на Клуба на дейците на културата в Ямбол, 
журналист в Пловдив. Следват почти 20 години рабо-
та в родното село като председател на читалището.
Автор на безброй публикации в регионалния  и цен-

трален печат. Издал е няколко книги, които намират 
добър прием сред читателите. Носител на не малко на-
гради, между които  плакет на общината  „Културен 
деятел“ и плакет на името на П.Кр.Яворов за принос 
в развитието на изкуството и културата в общината.

  Баща на двама сина и дядо на двама внука.

- Г-н Стефов, с какви 
чувства посрещнахте своя-
та 75-годишнина?

- С вълнение! Не съм 
очаквал родното ми село 
да организира това мило 
тържество и да ми засви-
детелства такова уважение. 
Ние тук всички добре се по-
знаваме. Срещаме се всеки 
ден, разговаряме. И някак по 
български отминаваме емо-
цията, излишната проява на 
чувства. Е, на тържеството 
тези чувства , поне за мен, 
се проявиха в пълна сила. 
Защото за мен село Вой-
ника означава много.  Тук 
за първи път съм засукал 
майчиното мляко и всичко 
ми е мило и драго.

- От къде носите тази 

интересна фамилия?
- Патриархът на нашето 

семейство е дядо Стефо 
Тонев, уважавана и автори-
тетна личност в селото през 
първата половина на мина-
лия век. Личен земеделец, 
животновъд, фурнаджия, 
дългогодишен общински 
съветник, баща на 4 –ма 
сина. Тъкмо от този досто-
лепен човек приех фамили-
ята Стефов и се опитвам да 
бъда достоен наследник. С 
тази фамилия са записани и 
моите синове и внуци.

- Кога прописахте сти-
хове?

- Когато нещо ще се случ-
ва, то просто се случва. Така 
е станало и при мен. Като 
ученик в началните класове  

стана така, че  чичо ми Тоньо 
ми се скара за нещо пред де-
цата. Това ме обиди и излях 
гнева си в стихотворение, 
което беше прочетено пред 
цялото семейство. Да, това 
още повече ядосва възраст-
ния човек, но пък учителят 
Пенко Караиванов забеляза 
нещо хубаво у мен и про-
рокува, че ще стана поет. 
По-нататък имах щастието 
да попадна на също такива 
добри педагози, участвах в 
литературни кръжоци - на 
село , в Ямбол, в София, 
включвах се в издаването 
на т.н. стенвестници, където 
помествах свои стихове и 
карикатури. И в казармата 
продължих със същия плам 
да се развивам, но истински 
моята атмосфера открих, 
когато бях приет  в универ-
ситета. Там срещнах много 

интересни и талантливи 
хора, които оказаха своето 
влияние върху моето разви-
тие. Продължих контактите 
си с хора като Матей Шоп-
кин, Христо Банковски, Пе-
тко Братинов, Кирил Гончев, 
Воймир Асенов, Димитър 
Яръмов, Атанас Теодоров, 
Стефан Чирпанлиев, а така 
също и с художниците Иван 
Димов, Димитър Донев, 
Иван Газдов, Андон Топ-
чиев. Пазя добри спомени 
от живота и работата си 
в Пловдив, от писателите 
Иван Вълев, Александър 
Бандеров, Николай Казан-
джиев, Петър Анастасов, 
професорите Огнян Сапа-
рев, Иван Куцаров и др.

- Как стана така, че 
съдбата Ви събра с изящ-
ната и фина Златка?

- Познаваме се от сту-

Когато един поет на-
вършва своите 75 , той има 
какво да каже на прияте-
лите, на почитателите си. 
И жителите на с.Войника 
добре знаят това. Кметство 
и читалище се обедини-
ха в организирането на 
трогателен празник с вни-
мание към  Янко Стефов 
– поет, писател, публицист, 
журналист,дългогодишен 
читалищен деец и пред-
седател на читалището в 
селото, общественик. Тър-
жеството уважиха Гроздан 
Иванов, зам.кмет на об-
щина Стралджа, Недял-
ка Димитрова, нач.отдел 
„Хуманитарни дейности“, 
Марийка Георгиева, кмет 
на с.Войника, Живка Васи-
лева, директор на ОУ“Хр.
Ботев“ с.Войника, членове 
на читалището, приятели.

„Навършването на 75 
години е доказателство за 
един достойно извървян 
живот, в който има  успехи 
и разочарования, радост и 
болка, приятелства и раз-
дели…всичко от което се 
нуждае човек, за да живее 
със страст, с устрем, със 
свой принос за по-доброто 
утре.“ , каза в началото на 
тържеството водещата Ка-
линка Иванова.

Щафетата поеха предста-
вителите на училището със 
своята интересна  презента-

Ïîåòúò ßíêî Ñòåôîâ íà 75 ãîäèíè

„…È äà ïîæúíåì äîáðèíà!“
ция проследиха живота на 
Янко Стефов. Веднага след 
това ученици представиха 
негови стихове.

„Благодарим на Янко 
Стефов, че избра да живее и 
твори в нашето село, благо-
дарим, че отдаде най-хуба-
вите си творчески години на 
нас и заедно постигнахме не 
малко“, редиха топли думи 
организаторите, пожелаваха 
щедро здраве и успехи. И не 
криеха, че се гордеят с Янко 
Стефов.

От името на кмета на 
общината Атанас Киров 
поздравления към г-н Сте-
фов поднесе Гроздан Ива-
нов, зам.кмет на общината. 
Той подчерта, че дирята 
оставена от човека, който 
неуморно твори за родното 
място ,  е повече от  ярка. И 
той заслужава уважението 
на всички жители на селото 
и общината. „Г-н Стефов, 
вие сте човек който може да 
наредим сред емблемите на 
община Стралджа!“, добави 
той поднасяйки подаръците 
и поздравителния адрес.

Дълбоко  трогнат  от 
вниманието Янко Стефов 
благодари на всички при-
състващи на тържеството, 
поздравявайки ги с едни 
от стиховете включени в 
предстоящата за излизане от 
печат поредна книга. Много 
мило прозвуча поздравът 

на съпругата Златка, която 
изпълни няколко песни по 
стихове на поета.

ЗА ТЕЗИ, КОИТО НЕ 
ПОЗНАВАТ ЯНКО СТЕ-
ФОВ – Той е поетът, който 
без да се замисли остави 
големия град, за да живее, 
работи и твори в родно-
то село Войника. Той е 
журналистът работил с 
плам и енергия както в 
големи  вестници, така и в 
регионални и местни. Ин-
тервюирал самата Невена 
Коканова! Той е авторът 
на лирични книги със сти-
хотворения, които хващат 
за гърлото и предизвикват 
сърдечен спазъм. Защото 
са истински, родни и чисти. 
„И жив е моят път…“, реди 
той думите, разхождайки 
се във Войника. „Поклон, 

училище столетно, поклон 
на тебе, родна пръст!“, с 
въздишка връща спомени 
назад. „Войника! Село на 
войници, гнездо на българ-
ския род!“ „Мое село – ти 
, цвете вълшебно върху 
земната дъхава гръд!...“, 
възхищава се той. Тук, във 
Войника през неговия по-
глед  „Небето и земята се 
целуват и залезът изгрява 
над света.“, „Шуми небе 
като лозница. Звездите – 
гроздови зърна.“ „Денят 
полека се катери по билото 
на Бакаджика“, „Гората 
шепне с ветровете с гла-
са на влюбена жена“…Не 
изсъхва перото по поета. 
Той твори със сърцето си и 
душата му все във Войника 
се събужда. Жив и здрав да 
си , поете! За многоя лета!

дентския живот. Тогава 
пламна любовта ни, та гори 
и до днес. Да, тя е наистина 
интересен човек. Родом е от 
Асеновград/Станимака/, има 
сериозен характер и в също-
то време е изключително 
чувствена. Обяснимо е защо 
имам толкова стихотворения 
посветени на нея!

- След тази добра твор-
ческа кариера, постигнати 
успехи в Пловдив, защо 
пожелахте да се върнете 
в родното село?

- Явно няма нищо по-сил-
но от родовия корен. Връ-
щането във Войника беше 
моята мечта. И благодаря 
за разбирането, проявено от 
съпругата ми, когато през 
1997 г. се върнахме. Наме-
рих своя среда в читалище-
то, на което отдадох сили и 
енергия за утвърждаването 
му като едно от водещите в 
общината. Заедно постиг-
нахме не малко и това ме 
радва. Селото явно ми дава  

неподозирани сили, зарежда 
ме с енергия и това е дос-
татъчно, за да творя и да 
изпълвам със съдържание 
дните си.

- Да очакваме ли нови 
творчески изненади от 
Вас?

- В момента е под печат 
новата ми лирична книга  
със заглавие „Болка“. Ня-
колко стихотворения от нея 
представих  днес.

- А защо „Болка“?
- Заглавието отразява мо-

ето разбиране за поезията. 
Написването на едно сти-
хотворение  е като човешко 
раждане, съпроводено с 
неистова болка. Или изра-
зено метафорично , всяко 
стихотворение е една авто-
рова болка.

- Какво си пожелавате?
- Здраве, разбира се, на 

първо място. И да се четат 
книгите ми. Това означава, 
че трудът се цени и че той 
не е бил напразно.

Ñòèõîâåòå íà ßÍÊÎ ÑÒÅÔÎÂ

ÏÅÑÅÍ
 В памет на народната певица Вълкана Стоянова

Запей ми, хубава Вълкано!
Запей 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, дюлбер 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 твоят 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“.

ÆÈÒÈÅ

И път звъни като тетива.
През времето лети стрела
И търси мойта полужива
Душа под тленните тела,
Едва докосва острието
Сърцето ми и бликва сок –
От корена на битието
Нагоре към плода висок…
…Прииждат гъсти върволици,
Ехти над пътя буйна реч,
И ето: в ясните зеници
Река просветва като меч.
И там – изпълнил цял простора,
Пренесъл родовия дух –
Забива българския корен
Във времето кан Аспарух.
А жрецът гордо благославя,
Изправен в целия си ръст:
• Да бъде българска държава
Навеки върху тая пръст!
И както вечно е небето
Над мъдрия и стар Балкан,
Тъй вечно да е битието
На твоя род, ювиги кан!..
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Звучи някак неудобно  
едно населено място да се 
гордее с наличието на…кал, 
но ние, в Стралджа, наисти-
на дължим част от извест-
ността си тъкмо на това. 
Разбира се, става дума за 
качествената кал, за тази, от 
която тук до преди съвсем 
скоро се приготвяха едни 
от най-търсените керемиди. 
Глината, от която произлиза 
продукта,  в района на мест-
ността “Блатото” ,  десетки, 
ако не и стотици години, е 
неизчерпаема. Има си я в 
изобилие. Знае се от време 
оно.
В началото на миналия 

век известния в целия район 
тухларски цех на Стралджа 
осигурявал работа на мно-
зина, но само  те си знаеха 
как изкарват прехраната си. 
Срещата  с видимо уморе-
ните и със засъхнала  жълта 
пръст по дочените дрехи 
работници, предизвикваше 
съжаление. Ръцете на хора-
та, които работеха на ринга 

Íîâî âúçðàæäàíå íà êåðåìåä÷èéñòâîòî 
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По искане на кмета  Ата-
нас Киров в края на ноем-
ври беше свикано съвмест-
но заседание на Общинския  
съвет за намаляване риска 
от бедствия с Общинския  
щаб за координация на 
неотложни аварийно-въз-
становителни работи при 
бедствия и аварии на тери-
торията на Община Страл-
джа .  Поканени 
бяха отговорни-
те ведомства РС  
ПБЗН, РУ – По-
лиция Стралджа, 
ВиК,  ЕВН, „На-
поителни систе-
ми“, АПИ, Бърза 
помощ,    кметове 
и кметски наме-
стници на села-
та в общината, 
ръководители на 
фирми.  

Представите-
лите от изброени-
те ведомства уве-
риха общинското 
ръководство, кметовете и 
км. наместници че:

РС ПБЗН е окомплекто-
вана кадрово и технически, 
макар и с ограничен ресурс, 
има готовност да се справи 
с изпитанията на предсто-
ящата зима;

Всички съоръжения под-
ведомствени на ЕВН   са  
подготвени за посрещане на 
сезона,   аварийните групи 
са в предзимна готовност, 
колите са в изправност. 

„Напоителни системи“ са 
извършили необходимото 
прочистване на р.Мочурица 
и укрепване на дигите  до 
Лозенец, изготвен е план  и 
за р.Мараш до Петолъчката, 

приключва строежа на  І и ІІ 
част заустване на р.Мараш 
до с.Лозенец, 70-80 % е 
завършено строителството 
и по р.Мочурица като на 
дневен ред са шлюзовете. 
В готовност за зимата са  

линейките на Бърза помощ;
Съоръженията и мрежи-

те на водоснабдяването са 
проверени, притеснения по 

водоподаването  няма;
Агенция пътна инфра-

структура потвърди готов-
ността на контрагентите 
си за снегопочистване на 
държавната пътна мрежа;
РУ Пътна полиция по-

твърдиха своята готовност 
– „Ние сме на пътя и ще се 
справим с всяка конфлик-
тна ситуация с ППС!”;
Констатацията, че няма 

положена хоризонтална 
маркировка по някои от пъ-
тищата на общината, стана 
повод да възникнат въпро-
си към останалите ведом-
ства за  възможните  ри-
скове за населените места 
при зимни условия - за срив 

в подаване на ел.енергия 
,  опасност от наводне-
ния или невъзможност за 
разчистване на пътища. 
Споменаването на Водени-
чане и Чарда не изненада 
никой при положение, че 
и двете села помнят тежки 
бедствени зимни ситуации. 
От Тамарино сигнализи-
раха за пропадане около  

мост в селото 
по държавния 
път, в Джинот 
се  чувстват 
потърпевши 
от прекъсване 
на електропо-
даването при 
всяка авария 
по  веригата 
селища Воде-
ничане –Па-
лаузово- Не-
дялско- Алек-
с а н д р о в о . 
Успокоително 
подейства ин-
формацията 

от ЕВН за секциониране 
на авариралите участъци 
за всяко от селата. В  По-
ляна изпитват тегобите от 
поредна авария по водо-
проводната мрежа. Поради 
отдалечеността на селото 
от пожарната служба в 
Стралджа постъпи  пред-
ложение за преминаване на 
обслужване от пожарната 
служба на Ямбол заради 
по-късото разстояние.
Обобщавайки работата 

на заседанието г-н Киров 
изрази увереността си, 
че тази година общината 
има по-добра готовност за 
зимата, имайки предвид 
закупената подходяща об-

Õîðà è òåõíèêà â ãîòîâíîñò çà çèìàòà

, бяха като пръста, която об-
работват, черни и грапави. 
Единствената механизация 
там беше линията, която 
движи тухлите до пещта. 
И тъй като става дума за 
глина сигурно има защо тук  
да се е запазила една стара 
прастара народна песен – 
грънчарско хоро, с второ 
удължено време, както ми 
е обяснявал хореографа 
Тончо Тончев . В нея се 
пита :”А бре, грънчарю, 
какво продаваш?- грънци, 
паници, за що ги даваш?”И 
отговорът е повече от пока-
зателен доколко горкия за-
наятчия е припечелвал:”На 
млади булки – без пари, на 
стари баби – за нищо.” Ко-
ментарът е излишен!
Когато преди около чет-

върт век сред равнината  
изникна модерен керамичен 
завод, нещата много се про-
мениха. И очакванията на 
хората за работа, за добри 
заплати. Имаше гордост, че  
всичко там е автоматизира-

но , компютри следят  нива-
та на производството, а към 
пазара тръгваха безброй  
керемиди с модерна форма 
и разнообразие на цветове. 
Доказано е, че стралджан-
ската глина  има възмож-
ности и за фина керамика. 
Беше време когато местни 
майстори изработваха ве-
ликолепни вази , кашпи  и 
различни други оригинални 
съдове.Така че, глината си 
е продукт, с който  имаме   
право да се гордеем. Защото  
от нищото умеем да правим  

нещо с добра  стойност    на 
вътрешния и на външния 
пазар. Само, че всичко е 
до време. Така се случи и с 
нашия керамичен завод.

През последните години 
наблюдаваха с тъга как по-
степенно производството се 
свива, появиха се конкурен-
ти с производство на модер-
ни и много по-евтини по-
кривни материали. Заводът 
лека полека загуби работни-
ците си, спря  производство-
то, опустя базата, лисици се 
виждаха да пробягват край 

огромните купища  пръст, 
каквото имаше за крадене 
го отмъкнаха апашите… И 
естествено дойде ред слав-
ното предприятие да иде за 
продан и заради натрупани 
дългове. Началната цена на 
публичната продан,  според 
обявата, беше  2 634 750 лв. 
Знайно е, че „ Керамична 
къща“ има поземлен имот 
на площ над 80 хил. кв.м. 
заедно с над десет промиш-
лени сгради и администра-
тивна такава на два етажа, 
със столова. Както и да е 

, за добро е било!   Факт е 
, че заводът вече има нов 
собственик , който събужда 
надеждата за възраждане 
на  старото и доходно за 
стралджанци  керамично 
производство . Дай, Боже, 
това да са прозорливи хора, 
които да проявят ново отно-
шение, разбиране и идеи, за 
да се възвърне заслужения 
интерес  към  „Керамична 
къща – Стралджа“.

 От всичко казано до тук 
много ясно става едно:

Важно е , много е важно   
онова, което става с кере-
мидите , около керемидите, 
че и под керемидите: къде 
си се родил, с кой си порас-
нал, какво си научил, какво 
можеш, как го можеш, но 
още по-важно е какво носим 
вътре у себе си , доколко е 
топла и добра стряхата на 
душите ни, дали допускаме  
вътре злобата, омразата, за-
вистта, или даваме простор 
на доброто и красивото. Из-
борът  го прави всеки сам за 
себе си. А приближаващата 
Коледа е най-доброто време 
да се пообърнем към себе си, 
да чуем вътрешния си глас 
и да се поправим ако сме 
сгрешили.     

щинска техника – багер с 
челен товарач, трактор с 
гребло и автовишка, както 
и осигурената готовност 
за съдействие от страна на 
земеделски производители 
- включване в снегопочист-

ването на населените места 
в пикови моменти. Кметът 
на общината потвърди   ос-
новното си изискване   за 
добра координация между 
институциите и общинско-
то ръководство,  поддър-

жане   денонощно дежур-
ство на Общинския щаб 
и информационен обмен, 
който да осигури адекватни 
действия на хора и техника 
в най-кратък срок при въз-
никнала необходимост.    
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В  дните преди Коледа 
и Стралджа грейна със 
скромна, но много приятна 
коледна украса. Обзети от 
празничното настроение 
малки и големи се сни-

мат пред красиво обосо-
бения коледен кът пред 
общината. Има светещи 
гирлянди, има празнични 
камбанки и на площада. 
Всички собственици на 

магазини  са се постарали 
да направят своя украса, 
в предколедни светлини 
греят и офисите на учреж-
дения, кооперации. Най-
щастливи с украсите са 

децата в детските градини 
и училищата. Стралджа 
се подготвя да посрещне 
Коледа и новата година. 
Здрава, щастлива, мирна и 
спокойна да е 2017!

Един рожден  ден 
може да се превърне 
в незабравимо прежи-
вяване. Просто трябва 
да попаднеш на хора, 
които умеят да създават 
празници. В клуб „Дъл-
голетие“ държат всеки 
да получи внимание, 
пък било то веднъж в 
годината. 13 рождени-
ци бяха щастливците в 
навечерието на Коледа 
да получат най-щедрите 
пожелания  за здраве , 
радост и щастие. Със 
стръкче здравец бяха за-
кичени мъжете Стефан 
Узунов, Стефан Боянов, 
Йордан Данев, Тодор 
Кондов, Петко Атанасов. 
Цветя и прегръдки имаше 

за Станка Бойчева, Кута 
Тенева, Недялка Бомбова, 

Недка Кремъкова, Пет-
ранка Рахнева, Маринка 

Колева, Тодорка Киро-
ва, Мария Митева. И 
заваляха после изне-
надите. Поздравления 
към рождениците от 
винаги оригиналния 
Георги Александров, 
от Николинка Стой-
чева. Отговор в песен 
поднесе талантливия 
Йордан Данев. Благо-
дарност за вниманието 
отправи и Маринка Ко-
лева. Залата се озвучи 
от песните на Иванка 
Рандева, Стойка Ма-
ринова, Йордан Данев. 
Настроението вдигнаха 
и жените от фолклорна-
та група, които съвсем 

навреме изпълниха своите 
коледни песни.

„Êîëàäå ëå“ è „×åñòèò ðîæäåí äåí“ â åäíî
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Äà ñìå æèâè, 
äà ñìå çäðàâè!

Във връзка с настъп-
ващите Коледни и 

Новогодишни празници 
клубният съвет на клуб 
„Дълголетие“ Стралджа 
отправя най-сърдечни 
поздравления към своите 
членове и приятелите от 
клубовете „Златна есен“ и 
„Настроение 2016“.

 Бъдете живи и здрави, 
радвайте се на успехи! 
Нека Коледа изпълни сър-
цата на всички с топлина 
и светлина! Нека бъдем 
добри, мъдри и щедри! 
Нека винаги проявяваме 
готовност за помощ на 

нуждаещите се. И да живе-
ем в атмосфера на взаимна 
радост и подкрепа. 

Честита коледа, при-
ятели!
Щастлива нова година! 

В интересно приключе-
ние бяха увлечени децата 
от ІІ-ра група при ДГ “М. 
Рубенова“ Стралджа. Из-
ползвайки много успешно  
допълнителната форма 
на педагогическо взаи-
модействие педагогът 
Ирина Урумова покани 
като специален гост баба 
Стойка Велева, която с 
достъпен език, топло и 
приятно предразполо-
жи малките,   привлече 
вниманието им към та-
кива стари дейности като 
предене , плетене, тъка-
не. Нещо повече, децата 
имаха възможност сами 
да опитат как се дърпа 
нишката от къделята, как 
се увива преждата, как 
се върти вретеното. Гос-

Äåöà ñå ó÷àò êàê ñå ïðåäå, êàê ñå òú÷å

тенката им показа 
разнообразието на 
вълнените прежди, 
разшири познания-
та им и по плетене 
на домашни вълнени 
чорапи. Така неусет-
но часът “Бабините 
черги“ продължи с 
представяне на друг 
един народен зана-
ят – тъкачество. Тук 
Ирина Урумова, ди-
пломиран дизайнер и 
художник, беше вече 
в стихията си. Тя по-
каза на малките как 
може от преждата да 

се изтъче черга, как 
да се направи избо-
рът на цветове, как да 
се подреждат, за да се 
получи максимално 
красиво  платно.

 Безспорно часът, 
който бе във връзка 
с тематична проверка 
„Българското народ-
но творчество- извор 
на красота и родолю-
бие“,  се оказа един 
от най-интересните 
и децата  пренесоха 
у дома разговорът 
за чудните  народни 
занаяти.   

Äîñòîéíî ïðåäñòàâÿíå
Силвия Йор-

д ано ва ,  уч е -
ничка от СУ“П.
К р . Я в о р о в “ 
Стралджа,  е от-
личена с награда  
в Международ-
ния конкурс „С 
очите си видях 
бедата“. Журито 
с представители 
на Национална 
художествена 
академия ,  На-
ционалното учи-
лище за изящни 
изкуства „Илия 
Петров“, Главна 
дирекция“ По-
жарна безопас-
ност и защита 
на населението“- МВР, извърши оценката на близо 800 
творби като класира 33 рисунки на участници в заклю-
чителния етап на конкурса за детска рисунка. В първа 
категория , трета възрастова група, с  Поощрителната 
награда е отличена творбата на Силвия, която вчера  взе 
участие в тържествената церемония по награждаване на 
победителите в Националния дворец на децата. Щастли-
ва с наградата  тя изрази желанието си по пътищата на 
България  шофьорите да спазват правилата за движение  
с отговорност и дисциплина, за да не се стига никога до 
произшествия в които пострадалите да са деца.  


