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 Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ  ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
 ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ Òåë. çà âðúçêà: 0885802738

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

 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!

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 19)   9. 7. 2015 ã. 

„СЕ Борднетце - България" ЕООД, Локация гр. Карнобат обявява 200 
свободни позиции в отдел „Производство":

ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕДЛАГА:
ЦЕЛОГОДИШНА И ПОСТОЯННА РАБОТА

МИНИМАЛНА СТАРТОВА ЗАПЛАТА В ПРЕДПРИЯТИЕТО В РАЗМЕР 
НА 400 ЛЕВА; ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СТОЙНОСТ: 50 ЛЕВА;

БОНУС (СЛЕД2-РИЯ МЕСЕЦ) В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИНДИВИДУАЛНО-
ТО ПРЕДСТАВЯНЕ; ГАРАНТИРАНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТА ВСЯКО 
8-МО ЧИСЛО ОТ МЕСЕЦА; РЕАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ;

ВСЯКА ГОДИНА ДОКАЗАН ТРУДОВ СТАЖ СЕ ЗАПЛАЩА; БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ ДО И ОТ ЗАВОДА; ТРИСЕДМИЧНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИ-
ФИКАЦИЯ; ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.

Контакти:
Снежана Колишева, тел. 0885 681 932 и Русалина Стаматова, тел. 0559 289 26
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ!

ÏÐÅÃËÅÄÈ
По настояване на кмета на 

общината Митко Андонов 
за втори път специалисти от 
СБАЛ по кардиология Ямбол 
ще извършват безплатни пре-
гледи в община Стралджа. Те 
ще се осъществяват в периода 
от 7 до 29 юли в часовете от 10 
до 13 ч. както следва: в Страл-
джа, клуб на диабетика, - на 7 и 
8 юли , в Зимница - на 14 юли, 
в Иречеково - на 15 юли, във 
Войника - на 21 юли , в Каме-
нец - на 22 юли, в Лозенец -на 
28 юли и във Воденичане - на 
29 юли.

Според изследването на РЗИ 
Ямбол за състоянието на водата  
по физикохимични и микробио-
логични параметри в местните 
водоизточници в селища на 
община Стралджа до 30 юни 
т.г. негодна за пиене е водата 
в Иречеково, водоизточник до 
църквата, в Палаузово не става 
за пиене водата от чешмата при 
дерето, същата е констатацията 
за водата  от чешмите в центъра 

Íàä 400 êã ñðå-
äåí äîáèâ ïðè 
ïøåíèöàòà

Í 400 ê

Æúòâàðñêî íàñòðîåíèå â ÑòðàëäæàÆúòâàðñêî íàñòðîåíèå â Ñòðàëäæà
Жътварско време е. Всичките 

налични 90 комбайни в общината 
са включени в прибиране на ре-
колтата. От общо 251 178 дка за 
реколтиране, пожънатите са над 
130 000дка. В складовете се съх-
ранява повече от 44 хил. т.зърно. 
Пожънати са 39 800дка с ечемик 
при общо 45 334 дка, средният 
добив е достигнал 399кг/дка. При 
пшеницата от общо засети   161 
110 дка комбайните са  пожънали  
52 100 дка, средният добив е 402 
кг/дка. Успешно са пожънати 38 
100 дка с маслодайна рапица при 
общо засети 44 734 дка. Средният 
добив, който отчитат в Общинска 
служба „Земеделие” е 165 кг/
дка. В справката са посочени 
пропаднали площи   в размер на 
8671 дка.

Âíèìàâàéòå ñ âîäàòà!
на селата Джинот, Тама-
рино и Поляна. В Пър-
венец водоизточвика на 
ул.”Ст.М.Динев” също 
е негодна за пиене, не 
отговаря на изисквани-
ята за пиене водата от 
чешмите до кметство-
то в селата Атолово и 
Александрово както и 
в тези на Леярово на 
ул.”Ал.Калайджиев” и 
чешмата във Войника 
на север от селото.

Годна  за пиене е 
водата от чешмите 
в центъра на Люлин 

и в Лозенец, до пътя 
София – Бургас. 
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Ïîãðåáàëíà àãåíöèÿ 
„Ðàé” 

Стралджа
организира всички дейности при едно погребение

Ние ще  помогнем да се справите!

ТЕЛ. 0884554761 ИЛИ 0889198988

ПРОМОЦИЯ
ÇÀ ÂÀÑ, ÀÁÎÍÀÒÈ ÍÀ ÒÅËÅÂÈÇÈß – 

ÑÒÐÀËÄÆÀ!
Телевизия „МЕГА НЕТ БЪЛГАРИЯ” – Страл-

джа съобщава на своите абонати, че предлага   
ИЗГОДНА  ПРОМОЦИЯ.

Всички  абонати, които  сключат договор за 2 години, 
ще  ползват НАМАЛЕНИЕ  на  месечната такса:
от  14 лв. на  9,80 лв. 
Възползвайте се от предложението!

Áóðíè äåáàòè çà îáùèíñêà 
çåìåäåëñêà çåìÿçåìåäåëñêà çåìÿ

Предложението за продаж-
ба на общинска земеделска 
земя – ниви, общо 248,063 дка 
с пазарна цена 171 000 лв. , в 
землищата на Джинот, Правди-
но, Богорово, Войника, Люлин, 
Маленово, Палаузово и Поляна  
предизвика бурни дебати в ОбС 
Стралджа. Според докладната 
записка нивите  са най-често от 
седма-девета  категория, обик-
новено малки парчета. Миниму-
мът е 0,508 дка в Джинот, а мак-
симума – 30 011 дка в Правдино 
с предложение продажбите на 
публичен явен търг да се осъ-
ществяват в пакети. Кметове 
и км.наместници на селата, в 
чиито землища има посочени 
ниви за продажба, дадоха своето 

съгласие за обявяване на търга. 
Георги Димитров, км.наместник 
на   Джинот определи посочени-
те ниви като крайни , ненужни, 
необработваеми. Митко Анге-
лов, км.наместник на Богорово 
потвърди, че и богоровските 
са парчета от големи блокове. 
Стоян Стоянов, км.наместник 
на Поляна,  потвърди, че сам 
лично е проверявал всяка нива. 
Убедил се е и в това, че нито 
един от арендаторите няма 
интерес към тях. Румен Димов, 
км.наместник на Саранско,  
сподели, че малките парчета 
земя не са атрактивни. Това не 
попречи на някой от съветници-
те да определят предложението 
за продажба на общинска земе-

делска земя като ненавременно 
и ненужно. Призивно прозвуча 
изказването на Нела Владева 
, кметски наместник на Та-
марино за  съпричастност на 
съветниците към желанието 
на общинското ръководство 
да осигурява средства за по-
добряване живота в селата. 
Въпреки това своя отрицателен 
вот заявиха представителите 
на опозицията, докато всички 
9 съветници от групата на 
БСП подкрепиха решението. 
Според кмета Митко Андонов 
средствата от продажбата ще 
бъдат насочени за подобря-
ване на инфраструктурата, за 
възстановяване на пътища, за 
ремонти и др. 

В първото полугодие на 
2015г. работата на ОбС Страл-
джа се отличава с необходимата 
активност и отговорност от 
страна на общинските съвет-
ници както при провеждане на 
заседанията  така и при обсъж-
дане на материалите в постоян-
ните комисии.В своята дейност 
ОбС активно е подпомаган от 
специалистите на общинска 
администрация, които по тра-
диция участват в заседанията 
на ПК и ОбС. Това са основните 
изводи направени в отчета на 
председателя на ОбС Атанаска 
Кабакова, утвърден единодуш-
но от съветниците. 

От януари до юни т.г. са 
проведени планираните пет 
заседания. Няма отложени та-

кива поради липса на кворум 
или други организационни , 
технически  или политически 
причини. Заседанията винаги 
са открити като се дава възмож-
ност на гражданите  и на ме-
диите да присъстват свободно.

В заседанията на ОбС са 
внесени 76 докладни записки 
с предложения за решения. 
Основната част/66/ са на кмета 
на общината Митко Андонов, 6 
са внесени от председателя на 
ОбС, две  от председателя на 
ПК по бюджет и финанси, по 
една от ръководителя на звеното  
по вътрешен ОДИТ и от зам.
кмет. В процеса на работата 
съветниците са приели 78 реше-
ния  30 от които от социално-
икономически характер, 20- са 

Ïðåç ïúðâîòî ïîëóãîäèå íà 2015ã.

Óñïåøíà äåéíîñò íà ÎáÑ – Ñòðàëäæà
свързани с утвърждаване на 
програми, наредби, 10 са орга-
низационни решения и 18 са от 
финансово-стопански характер. 
Равносметката сочи изпълнение 
на 60 решения, 5 са в процедура 
и 10 в процес на изпълнение. 
През отчетния период ОбС е 
гласувал еднократни помощи на 
87 граждани на обща стойност 
9120лв.

Решенията, които ОбС е 
приел през отчетния период 
са за приемане на планове, 
програми, отчети, информации, 
отстъпване право на строеж, 
ликвидиране на съсобстве-
ност, провеждане търгове за 
продажби на терени и имоти 
частна общинска собственост, 
продажба на дворни места в 
някой населени места, замяна 
на земеделски земи, продажба 
на земеделски земи, отдаване 
под аренда, отдаване на язовири 
под наем, изготвяне на ПУП, 
кандидатстване за финансира-
не на проекти по Оперативни 
програми,  издаване запис на 
заповеди и др. Няма отменени 
наредби, правилници и др. по-
добни. Няма направени актуали-
зации, изменения и допълнения 
по подзаконовата нормативна 
база на ОбС.

През отчетния период са 
регистрирани 27 питания  по-
ставени във формираната във 
всеки дневен ред  точка „Изказ-
вания, становища и питания на 
граждани” на които се отговаря 
или на самото заседание или в 
писмен вид.

Протоколите от заседанията  
на ПК и заседанията на ОбС  се 
изпращат в определения срок в 
областна администрация и до 
кмета на общината, а актовете 
и решенията, които приема 
ОбС, се довеждат до знание-
то на местната общност чрез 
СМИ, интернет-страницата на 
общината и Информационния 
бюлетин „Стралджански вести”. 
На взетите решения на ОбС се 
води електронен  и хартиен ре-
гистър, а решенията се предават 
на служителите от общинска 
администрация за изпълнение 
чрез системата „Архимед” като 
стриктно се следи за тяхното 
изпълнение и отчитането им.

×åñòèò ðîæäåí äåí íà êìåòà Ìèòêî Àíäîíîâ!
È íåêà óñïåõèòå ïðîäúëæàâàò!
С пожелания за здраве и нови успехи, за 

постигане на поставените цели , с обещание 
за съвместна, упорита и сериозна работа 
в името и за благото на общината всички 
служители от община Стралджа поздравиха 
кмета Митко Андонов по повод неговия рож-
ден ден. Усмихнат и сърдечен г-н Андонов 
благодари за вниманието , за готовността 
колективът да подкрепя всяка добра идея и 
Стралджа и селищата да се превръщат във 
все по-добро място за живеене. Времето доказва най-добре, че когато има единство 
има и победи, когато има желание за работа и резултатите не закъсняват. Наздраве , 
г-н Андонов! И нека успехите продължават!
Ñ ðåøåíèå íà ÎáÑ

Ìàëîìåðíè ïàðàëåëêè â Çèìíèöà è Ñòðàëäæà  
Със свое решение ОбС Стралджа  допуска изключение от минималния брой на 

учениците в паралелките в ОУ”Св.св.Кирил и Методий”- Зимница при общ недостиг 
12 ученика: трети клас , където недостигът е 3 деца, една самостоятелна маломерна 
паралелка,  в шести  и седми клас с недостиг по двама – по една самостоятелна мало-
мерна паралелка, осми клас – недостиг 5 – една самостоятелна маломерна паралелка. 
ОбС осигурява допълнително средства за издръжка на 12-те ученика по бюджет 2015г 
– 595 лв. като дофинансиране като поема и ангажимента да осигури по бюджет 2016г. 
1190 лв. до края на учебната година дофинансиране от собствени общински приходи, 
ако това е необходимо.

ОбС допуска  изключение от минималния брой на учениците и в паралелките в 
СОУ”П.Яворов” с недостиг 8 ученика: в девети клас -2паралелки, в десети – 1пара-
лелка, в 11-ти клас където е недостигът на ученици, една самостоятелна маломерна 
паралелка и 12-ти клас – една паралелка. За 2015 допълнителните осигурени от ОбС 
средства по бюджета за издръжка на 8 ученика е 248 лв. и ангажимент за осигуряване 
на бюджетни средства за издръжка през 2016г.- 794лв.

Ìàëêè ïðîåêòè – ãîëåìè äîáðèíè
Проектът на екип към СОУ ”П. Яворов” 

Стралджа „Не бъди агресивен – бъди акти-
вен!” по механизъм за финансиране на малки 
проекти в рамките на програма „Партньори 
за социална промяна” на БМЧК, финансиран 
от фондация „Велукс”, се превърна в повод 
за организация на различни и интересни 
прояви за учениците от най-голямото об-
щинско училище.  Приоритет на програмата 
е намаляване на насилието и агресията  сред 
децата и младите хора, а целева група са 
учениците от пети клас на СОУ”П.Яворов”. 
Проведената анонимна анкета с тях определи 

нагласите по темата. Интересно премина арт ателието „Нарисувай своята агресия” 
където младите таланти  пресъздадоха емоциите си. Подредената изложба с рисунки   
привлече вниманието на млади и по-възрастни. Амбицирани членовете на екипа  по-
каниха връстниците си на спортни състезания. Последва изложението „Запознай се 
с моето хоби!”Цяла седмица учениците подготвяха усърдно  своите изложбени маси, 
където представиха продукти на своите любими занимания. Не закъсняха и похвалите 
за участието. Изключително интересно премина и организираната среща  по проекта, 
след която  петокласниците  и екипа по проекта  участваха в групова разходка до парка 
в града, обядваха на открито, забавляваха се. Размяната на въпроси  по темата „Не 
бъди агресивен – бъди активен!” създаде възможност за споделяне на впечатления, 
за даване на нови интересни идеи, мнения и впечатления  от участието в проекта. По 
време на изпълнението всички доброволци от БМЧК споделиха, че са „откраднали” 
по нещо за себе си. И поднесоха своето „Благодаря!”



3 ÈÍÒÅÐÂÞ

Êàëÿ Ìèõàëåâà Àòàíàñîâà, êì.íàìåñòíèê íà ñ.Ïðàâäèíî:

Ïðàâäèíî å èíòåðåñíî 
ñåëî ñ äîñòîéíè õîðà

Åâðîïåéñêè 
ñóáñèäèè çà „Áúðçà 
ïîìîù” Ñòðàëäæà
По предложение на кмета на община Стралджа Ми-

тко Андонов с пълно единодушие ОбС взе решение за 
даряване на „Център за спешна медицинска помощ” 
Ямбол самостоятелен обект в сграда бивша поликлини-
ка  Стралджа,  като имотът следва да придобие статут 
на публична държавна собственост. Данъчната оценка  
на самостоятелния обект е в размер на 2 333 лв. Съвет-
ниците упълномощиха г-н Андонов да сключи договор 
за дарение с ЦСМП Ямбол, представляван от директора 
д-р Никол Ковачева, която присъства на заседанието в 
Стралджа. Решението е във връзка с кандидатстване 
за отпускане на финансови средства на Министерство 
на здравеопазването от Европейски фондове за осно-
вен ремонт. Както подчерта д-р Ковачева филиалът в 
Стралджа, който е с първостепенно значение, един от 
възловите в областта ,  ще бъде предложен за европейски 
субсидии. Тя благодари на г-н Андонов и съветниците за 
разбирането и подкрепата и изрази всеобщата увереност 
, че филиалът в Стралджа ще има своето заслужено 
обновление.

В хода на заседанието без излишни коментари  ОбС  
гласува промени в Наредба № 14 за принудителното 
изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или 
премахване на строежи или части от тях на територията 
на общината. Направени бяха допълнение и корекции 
на решения за ползване на общински мери и пасища за 
отглеждане на животни. ОбС одобри предложението 
за продажба на наследници на имот в Лозенец. Дадено 
беше съгласие за учредяване на безвъзмездно право 
на строеж на „Сдружение на ловците и риболовците 
–Стралджа”, както и за учредяване на безсрочно въз-
мездно право  на строеж в полза на „Булгартрансгаз” 
ЕАД София във връзка с изграждане на подобект „Ре-
конструкция на компресорна станция  „Лозенец-етап 2”.

Не  подц еня вайте 
кметските наместници 
на малките села! Много 
често те са интересни 
хора, достатъчно амби-
циозни, за да работят за 
промяна на жизнената 
среда в селото. По прави-
ло са местни патриоти, 
които обичат родното 
място и държат всички 
да се чувстват добре на 
село. Каля Михалева е 
една от тях.

- Успешни ли са  го-
дините на мандат 2011-
2015 за Вас?

- Всъщност приключ-
ващият мандат за мен 
има не четири, а три 
години, тъй като  заех 
длъжността „км.намест-
ник” на с.Правдино през 
септември 2012г. И още 
с първия си работен ден 
разбрах, че радостите и 
болките на правдинци ще 
бъдат неделима част от 
моя живот. Всеки ден  се 
срещам с проблемите на 
моите съселяни и се ста-
рая да помогна на всеки, 
търся решение на всеки 
проблем. Така чувствам 
своята отговорност. В 
този смисъл определям и 
годините като сравнител-
но успешни. Има какво да 
разказвам, има с какво да 
се похвалим.

- Как ще подредите  
постиженията?

- Някой може да се 
реши, че това, което ще 
разкажа е твърде мало-
важно, но за нас, жи-
телите на малкото село 
Правдино, и най-малкият 
жест на внимание е ва-
жен, той се оценява. Това 
може да е малък ремонт в 
кметството, поддържане 
на цветната градинка, 
ограждението с мрежа 
или пък изградената чеш-
ма в двора на кметството. 
Важно е , че имаме интер-
нет в кметството. Напра-
вихме ремонт на склада 
за горивни материали, 
възстановихме мостчето 
до Ангел Манев. За по-
приветлив вид на  кмет-
ството редовно изрязваме 
клоните на дърветата 
пред кметството и чита-
лището. Увеличихме кон-
тейнерите за смет та 15 
бр. За мен е изключител-
но важно да помагам и за 
осигуряване на здравео-
пазването в селото. Общо 
практикуващият лекар 
посещава селото ни само 
веднъж месечно затова 
пък медицинската сестра 
е родом от Правдино и 
се ползваме от някакви 
привилегии. Тя поддържа 
хората с необходимите 
лекарства и осъществява 
връзката ни с лекар от 
града, извършва и мани-
пулации. Благодарни сме 
за тази всеотдайност и 
отзивчивост.

- Районът е изключи-

телно земеделски, как 
работите с арендатори 
и кооперации?

- Да, предвид харак-
теристиката на селото, 
най-добре продължава 
развитието на земедели-
ето и животновъдство-
то. Земята се арендува  
от няколко арендатори, 
собствениците редовно 
получават добра рента. 
За животновъдите пра-
вим възможното чрез 
решение на ОбС да оси-
гуряваме общински мери 
и пасища, срещу тях те 
получават субсидии, а 
ние сме доволни че ги 
поддържат в добро със-
тояние. Разбира се, ос-
тавяме и пасища за общо 
ползване. Поддържаме 
практиката за сключване 
на доброволни спора-
зумения за ползване на 
земеделските земи между 
арендаторите на основа-
ние на което чертаят и 
получават субсидиите. 
Като км.наместник съм 
член на комисията. До-
волна съм, че в района 
на нашето село, нямаме 

пустеещи земи. Добре се 
развива и пчеларството.

- Какви други грижи 
полагате за селото?

- Всяка година съз-
даваме организация за 
снабдяване на населе-
нието с отоплителни ма-
териали . Две години 
купувахме акация на цена 
по 36 лв/кубик като пра-
вя необходимото и за 
осигуряване на превоз 
до всеки дом. Мога да 
потвърдя, че в Правдино 
нямаме сериозен проблем 
с престъпността. В се-
лото нямаме постоянно 
живеещи роми, кражбите 
са единични и то от пре-
минаващи нарушители. 
При земеделските про-
изводители също няма 
оплаквания от посега-
телства. Да, има случаи 
на изкупвачи на старо 
желязо, които се възполз-
ват от безпомощността 
на местните възрастни 
хора, лъжат ги в цените, 
не плащат правилните 
стойности. По този повод 
провеждаме ежегодни 
срещи със служителите 
на РПУ-Стралджа и се 
опитваме да предупреж-
даване хората да внима-
ват. Друг болен въпрос 
за нас остава транспорта. 
Фирмите не искат да пъ-
туват до Правдино заради 
един-двама пътуващи, 
които предварително за-
писваме в кметството. И 

така се оказваме някак 
изолирани от общината. 
Но аз съм сигурна, че 
ръководството мисли по 
въпроса, решение ще се 
намери! 

- Може ли да гово-
рим за безработица в 
Правдино?

- Населението при нас 
е застаряващо. Малко 
са тези в трудоспособна 
възраст. По програми за 
заетост в началото на 
мандата имахме двама 
назначени работници, в 
края на 2014 получихме 
още една бройка. С помо-
щта на такива работници 
почистваме гробищния 
парк. За да продължи 
работата получих под-
крепата на кмета Митко 
Андонов за назначение на 
работник по граждански 
договор, който поддър-
жа успешно зелените 
площи. И аз благодаря 
за това! Възползваме се 
и от социален проект на 
общината. По програма 
за наш потребител имаме 
назначен личен асистент. 

Това са необходими хора 
в селото. И при не осо-
бено добра  демографска 
прогноза все повече ще 
настояваме за включ-
ването ни в социални 
програми.

- Какви ремонти ус-
пяхте да извършите в 
селото?

- Всяка година  с по-
мощта на общинското 
ръководство осигуряваме 
изкърпване дупките по 
пътя Първенец- Правди-
но както и по улици в 
селото. Миналата година 
асфалтирахме отсечка в 
селото. Храстите по пътя 
се почистват. Полагаме 
грижа и за пътя до ми-
нералната вода, където 
за съжаление тежки сел-
скостопански машини  
повреждат. Със средства 
на общината е осигуре-
на подмяна на част от 
водопровода в Правди-
но. Имаме проекти за 
ремонти на читалището 
и кметството, но за сега 
не успяваме да полу-
чим исканите средства 
Г-н Андонов  прояви 
разбиране и сега е за-
ложено финансиране за 
ремонт на читалището 
с общински средства. 
Все още се надяваме да 
получим средства за по-
правка моста на реката за 
с.Зорница, изграждане на 
канавка, ремонт по пътя 
за минералната баня.

- Работата на един 
кмет е свързана и с 
изпълнение на админи-
стративни услуги.

- Да, така е.  Старая 
се да обслужвам хората 
бързо и качествено. В 
моя отчет извършените 
административни услуги 
са 184 на обща стойност 
1296лв. Приходите от 
местни данъци и такси 
в Правдино за периода 
достигнаха 9000 лв. 

 
- Как работи местно-

то читалище, разкажете 
за културната дейност в 
Правдино.

- В много добро един-
ство сме  кметство и 
читалище. Това ражда 
интересни идеи. Отбе-
лязахме тържествено 85 
години от създаване на 
НЧ”Алеко Константинов 
1928” както и 80-годиш-
нината от преименуване 
на селото от Доуруклий 
на Правдино. Наш гост 
беше лично г-н Андонов, 
който ни поздрави и под-

несе подаръци. Това на-
прави щастливи правдин-
ци. А за празника тук бяха 
пристигнали хора от бли-
зо и далеч. Привлякохме 
за участие и наши деца. 
Радващо е, че се намериха 
и спонсори  в лицето на 
ЗК”Първенец”. Такава 
подкрепа дава крила! От-
ново плод на съвместната 
работа  беше ремонта на 
нашия християнски храм 
„Св.Архангел Михаил”. 
Църковно настоятелство, 
кметство и община заедно  
се радваме на изпълне-
нието на проекта, който 
преобрази църквата ни. А 
на откриването наш гост 
беше сливенския митро-
полит Йоаникий. Такива 
събития сплотяват хората, 
дават ни надежди, радват 
ни. Затова е и моята благо-
дарност към кмета Митко 
Андонов за постоянната 
подкрепа и внимание към 
селото, за това, че нито 
веднъж не отказва помощ, 
че проявява разбиране 
към всеки наш проблем. 
Сигурна съм, че в такъв 
екип можем да постигнем 
още много!
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Ðóìåí Ñòîè÷êîâ 
ïðåäñòàâè êíèãè

Представители на Сдру-
жение „Приятели на ли-
тературата” и ученици от 
секцията „Млад приятел на 
книгата” при библиотека 
Стралджа взеха участие в 
среща с Румен Стоичков, во-
дещ на предаването „Нощен 
хоризонт” по БНР и автор на 
интересни книги.

Още при представянето 
на госта всички бяха наясно, 
че предстоят любопитни ми-
нути с един високоерудиран 
човек, за който пътуването 
из България и срещите с хо-
рата  стават  повод за напис-
ване на книги за  красотата 
на България, богатството 
на исторически и култур-
ни  паметници. С изненада 
стралджанските слушатели 
на „Нощен хоризонт” нау-
чиха, че предаването, което 
звучи повече от 30 години в 
часовете между 12ч. и 3ч., 
има всяка вечер по над 400 
хиляди слушатели, че Румен 

Стоичков е най-дългогодиш-
ния  водещ, че никой не му е 
отказвал интервю, че между 
ревностните му слушатели 
са едни от най-известните 
интелектуалци на столицата 
и страната.  

Представяйки книгите 
си „Преди забравата” и „Из 
стръмнините на България”  
Румен Стоичков разказа за 
пътуването си до изчезва-
щи български села, в които 
времето е съхранило късчета 
памет, спомени за живот, 
интересни легенди. Според 
автора най-ценното от пъту-
ванията му е усещането за 
щастие, което много често 
се крие в малките неща. 
„Всички села у нас са краси-
ви и интересни, накъдето и 
да се обърнеш виждаш сле-
дите на историята, можеш да 
проследиш какво се е случ-
вало преди десет, преди сто 
или преди 1000 години.” Без 
колебание гостът отговори 

на въпроса за бъдещето на 
българското село. „Зловещо 
е да стъпваш в опустяло 
селище, тишината плаши, 
но и предизвиква сетивата 
ти да търсиш, да любопит-
стваш, да научиш всичко за 
преди и сега. Имат бъдеще 
българските села, стига да 
се намерят хората, които да 
ги възродят!”категоричен 
беше той.

Всеки от присъстващите, 
който пожела да има книгите 
на Румен Стоичков, получи 
и автограф.

Преди срещата в Страл-
джа Румен Стоичков има-
ше възможност да посе-
ти с.Воденичане, където е 
родната къща на  Станка 
Пенчева. Той сподели, че 
пази интересно интервю с 
поетесата отпреди 20 го-
дини, което има намерение 
да включи в следващата си 
книга. 

При посещението си в 

Ñòðàëäæà ïîçäðàâè ÀÑÊÎ
С огромно уважение към труда на специалистите по 

комуникации в общините кметът на община Стралджа 
Митко Андонов поздрави ръководството на АСКО/ 
Асоциация на специалистите по комуникации в об-
щините/ по повод 15-годишнината от учредяването на 
организацията. „Благодарение на вас , които своевре-
менно, качествено и обективно давате публичност за 
постиженията на общините, ние, кметовете, имаме своя 
комфорт и се радваме на добра обратна връзка с хората.” 
се посочва в поздравителния адрес на г-н Андонов до 
Михаела Малеева, изп.директор на АСКО.

   
15-та годишнина от основаването на АСКО бе отбе-

лязана със среща на РR-ите в Сливен в съчетание със 
семинар на тема „Вътрешни комуникации”. Водещата 
цел, както подчерта г-жа Малеева, е подпомагане проце-
са на изграждане на ефективни вътрешни комуникации 
в администрацията и примери за добри практики за 
мотивиране на екипите и изграждане на положителен 
образ. В изпълнение на програмата историята, настоя-
щето и бъдещето на АСКО представи Михаела Малеева. 
Стана ясно, че сред бъдещите задачи на Асоциацията  
е създаването на помощен Информационен център за 
обмяна на професионален опит. 

Инж.Кольо Милев, кмет на община Сливен и предсе-
дател на РАО”Тракия”,  който  бе домакин на срещата, 
подчерта важната роля на специалистите по комуника-
ция за дейността на всяка съвременна организация и 
особено за общините, към които са насочени високите 
изисквания  и очаквания на обществото.   Поздравления 
към организацията поднесе и проф. Иван Върляков, изп.
директор на РАО”Тракия”. 

С покана за участие в работата на семинара се 
включиха Атанаска Христова, секретар на община 
Стралджа и Надя Жечева, „Връзки с обществеността”. 
С ръководството беше обсъден въпроса за членство на 
община Стралджа в организацията на специалистите по 
комуникации и персонално участие на стралджанските  
представители.

С пролетно настроение, с 
много радост, цветя и усмивки 
членовете на пенсионерския 
клуб „Единство” с.Поляна по-
срещнаха на втора среща пен-
сионерите от клуб „Гигант” 
Ямбол. Топло и сърдечно, по 
стар български обичай дома-
кините  казаха „Добре дошли!” 
на своите приятели с хляб и 
шарена сол, с цветя и усмивки. 
Всички заедно поднесоха венец 
пред  паметника на загиналите 
във войните полянци, посе-
тиха и историческата чешма  
в селото, която се свързва с 
първите заселници от  1807г. 
Интересно за ямболии беше по-
сещението в читалище „Христо 
Ботев1922г.”, където се съхра-
нява малка музейна сбирка с 
етнографски материали. Всичко 
говори интересно за миналото 
на селото, а това беше достатъч-
но, за да се проведат разговори 
за различни периоди от разви-
тието на Поляна, за родове и 
семейства. Следващата спирка 
беше църквата „Св.Архангел 
Михаил”, исторически обект 
строен през далечната 1857г. 

Както повелява традицията 
домакините спретнаха богата 
маса с местни специалитети 
за своите гости и тръгнаха 
поздравленията. Км.наместник 
Стоян Стоянов сърдечно поз-
драви самодейците и благодари 
за активната им дейност. Гости-
те се отчетоха със специална 

Íà ãîñòè ïðè ïðèÿòåëè

Êàê ïîñðåùàò â Ïîëÿíà
програма на женската и мъжка певческа група. Пос-
ледва истинско надиграване и създаване на приятелства 
които не могат да бъдат забравени.

На финала имаше благодарности, имаше нови 
покани за гостуване, имаше обещания за реализиране 
на интересни идеи.

Няма да забравим този хубав ден!    
Жеко ДОЙЧЕВ, с.Поляна

От  три  месеца 
съм председател на 
клуб „Златна есен” 
Стралджа. Работя с 
желание и от сърце 
за клуба. Надявам се 
с всеотдайност, отго-
ворност и упоритост 
да оправдая довери-
ето на хората, които 
ме избраха. Радвам 
се, че за кратко време 
постигнахме успехи и 
то достойни. Всички 
много се гордеем с 
таланта на  Стайка 
Динева, която има 
в репертоара си над 
300 народни песни 
и винаги ни изне-
надва с нещо ново. 
С песните на Стайка 
нашият клуб само за 
20 дни  постигна три 
награди от участие 
в различни прояви. 
Успешно беше пред-
ставянето й в Деветия 
конкурс-надпяване „С 
песните на Вълкана 
Стоянова”. В Кар-
нобат получи награ-
да за участието си в 
конкурса на името 
на Стайка Гьокова. В 
Айтос на фолклорния 
празник „Славееви 
нощи” нашата пев-
ческа група участва 
и беше класирана на 
първо място в своя-
та възрастова група. 
Всички сме много 
щастливи от това за-
щото представяме не 
само нашия клуб , но 
и Стралджа, нашата 
община. Пожелавам 

Óñïåõ, êîéòî ðàäâà

на всички самодейци още 
много изяви, много награди, 
много радост! Да обичаме и 
да пеем старите стралджански 
песни, да показваме колко бо-

гат е нашият фолклорен край.

Куна Тенева, председа-
тел клуб „Златна есен” , 

Стралджа

Стралджа Румен Стоичков  
се срещна  с кмета на об-
щината Митко Андонов, 
който му подари книгите 
„Община Стралджа и преди 
това”, „100 причини да се 
гордея, че съм от Стралджа” 
и алманахът „Ако нямаш 
мечти…”  Гостът пожела да 
се разходи из града, за да 
заснеме войнишките памет-
ници, читалището, църквата 
„Св.Архангел Михаил”… 
С интерес  разгледа   Ис-
торическия  музей, където 
пожела да научи любопитни 
подробности от  древната и 
по-нова история на общин-
ския център.

Румен Стоичков е роден 
в София. Завършил е Бъл-
гарска филология и втора 
специалност История в Со-
фийския университет „Св. 
Климент Охридски”.  От 

1988г. работи в БНР, а пър-
вите му анкети, интервюта 
и репортажи са за Радио 
България. Сътрудничи като 
репортер на предаването 
„12+3” по програма „Хо-
ризонт”, в чийто екип е на-
значен през май 1992г. Има 
стотици репортажи за малки 
градчета и селца, с техните 
забележителности, с техни-
те хора и проблеми. В сфе-
рата на неговото внимание 
са българските общности в 
Молдова, Украйна, Австрия, 
Сърбия, Румъния, Албания 
и т.н., търсещи близостта на 
Родината.

 Румен Стоичков е и 
дългогодишен водещ на 
„Нощен хоризонт”/от 1995г./  
с над 1100 предавания. От 
2008г. е главен редактор и на 
детското списание „Аз съм 
българче”. Носител на реди-
ца награди за журналистика 

като: Специалната награда 
на журито от Медийния 
фестивал в „Албена”(2005); 
Годишната награда на СБЖ 
- в раздел „радиожурнали-
стика” (2007); Втора награда 
за репортаж в конкурса на 
проект „Новото тракийско 
злато” (2012).

В книгата „Преди забра-
вата” (2012) са поместени 
75 негови публикации, раз-
казващи предимно за малки 
населени места в България, 
както и за българските етно-
си в съседните страни.

Книгата „Из стръмнините 
на България” (2014) съдър-
жа 75 публикации и 450 
цветни снимки. В книгата 
са си дали среща предани-
ята, легендите, историята, 
тъжните песни и хипотезите 
за произхода на едно или 
друго изчезващо или трудно 
достъпно селище.
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Æúòâà ñå æúíå, ïåñíè ñå ïåÿò
Ïî ïàëàóçîâñêè  îáè÷àé

На Петровден самодей-
ците от пенсионерския клуб 
при читалище „Пеньо Енев” 
Палаузово посрещнаха гости 
от с.Блатец. Обръщайки се 
към традициите домакините 
решиха да изненадат своите 

приятели с представяне на 
обичая „ Жътва”. От скрино-
вете бяха извадени шарени 
народни носии. Жените се 
премениха с красивите бело-
косници, грейнаха вадените  
престилки, забрадиха бели 

ръченици, забодоха зад ухо 
алени китки. И  запяха жътвар-
ските стари протяжни красиви 
песни тъй както само те го 
могат.  Засвистяха в ръцете им 
сърпове и паламарки. Театърът 
на открито  беше допълнен от 
благословията на стопанина, 
от присъствието на други ин-

тересни персонажи. Оказа се, 
че в селото на особена почит  
е приключването на жътвата. 
Ден, в който кумовете отиват 
на нивата на своя кръстник да 
помогнат за прибирането на 
последния сноп. Кръстниците 
гощавка правят, даряват ку-
мовете с пари, за да нарушат 
обета на мълчанието. 

Докато жените пееха своите  
песни под жарките лъчи на 
слънцето, жътварите вдигаха 
стомни със студена вода и 

закачки се чуваха, и смях без 
умора. За да стигнат до края на 
морния ден с хоро на мегдана.

Гостите от с.Блатец наблю-
даваха с интерес обичая след 
което се включиха в празника 
със своя програма. Песните 
следваха една след друга, сти-
хотворения имаше, размяна 
на подаръци. На празничната 
трапеза можеха да се видят 
погачи , баници, торти, кексо-
ве, сладки – всичко родено от 
сръчните ръце на палаузовки.

Åäèí íåðàçäåëåí êëàñ
 „Ще бъдеш в бяло – с вейка от маслина
И като ангел в бяло облекло”

Тези прекрасни стихове от любовната лирика на 
големия наш поет Яворов избрах за мое съкровено пос-
лание към внучката ми Траяна за нейния сватбен ден.  
Един необикновен, цветен ден, преливащ от толкова 
емоции, радостни чувства, искрена любов, съпричаст-
ност, другарство, топли майчини чувства и сърдечна 
благодарност – всичко това събрано в букет от емоции. 

Целият ритуал по подписването на брака на Траяна 
и Мейсам бе на фона на прекрасната българска песен 
„Девойко, мари хубава”. За мен вълнението беше сто-
кратно защото тя ме върна с повече от 50 г., назад, когато 
и на нашата сватба със съпруга ми звучеше точно тази 
песен, превърнала се в химн на семейството. 

Ще запомним празникът на младоженците като лъ-
чезарен и неотразим. А можеше ли да бъде и друго щом 
като тук присъстваше и целият клас на Траяна? Някой 
от момичетата и момчетата бяха прелетели далечни 
разстояния за повода. Теменужка от Париж, Даниела 
от Германия, Георги Узунов от Англия, братовчедката 
Камелия от Кьолн както и приятели от България – Троян 
от Пловдив, Митко от Варна, Татяна от Ямбол и оста-
налите от Стралджа. Един прекрасен , неразделен клас, 
който има своите незабравими мигове. И продължава да 
ги обогатява. Особено вълнуващо беше събитието и за 
класните ръководители  Велина Хайдутова и Йорданка 
Костадинова. Песента „Учителко, любима” прозвуча 
затрогващо. Незабравим момент! Каква по-голяма на-
града за един учител, който през целия си живот е давал 
частица от себе си?  И благодарността в светналите очи, 
в подадената ръка, в усмивката. До следващата среща. 
Която отново ще бъде незабравима.

Тянка Ташкова, Стралджа

Áðàâî íà ñàìîäåéöèòå îò Çèìíèöà è Âîéíèêà

Самодейците от  ансамбъл 
„Златен клас” при читалище 
„Възраждане” Зимница до-
казаха , че са талантливи , 
амбициозни и упорити. На На-
ционалния фолклорен фестивал 
„Кехлибарен грозд” Харманли  
ансамбълът спечели  достойната 
втора награда и сребърен медал 
в категория „Танцови групи”. 
Авторитетното жури присъди  
трета награда и бронзов ме-
дал и на групата за народни 
обичаи”Зорница” при зимни-
чанското читалище, което удвои 
радостта на самодейците.

С награди от Харманли се 
завърнаха и представителите на 
Войника. Красивата местна на-
родна носия бе отличена с втора 
награда. Гордост за войничани 
обаче остава присъдената  на 
читалище Войника Специална 
награда за съхраняване и съжи-
вяване на наследени културни 
традиции и златна статуетка на 
Института за етнология и фол-
клористика  и Етнографски му-
зей при БАН за представяне на 
обичая „Пребулване на булка”.
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ßæòå äîìàòè
В сезона на доматите 

сме. Възползвайте се пъл-
ноценно от тази храна, 
която английските учени 
определят като един от 
лидерите по полезност за 
човешкия организъм.

Много изследвания ка-
тегорично потвърждават 
факта, че доматите под-
държат сърдечното здраве 
и предпазват от различни 
ракови образувания.

В продължение на 6 
години учени от Харвард-

ския университет са анализирали данни за 47 000 мъже, които трябвало да записват 
храните, които включват в ежедневното си меню. Данните сочат, че мъжете, кон-
сумиращи под една или друга форма домати, са с  21-34% по-нисък риск от рак на 
простатата спрямо тези, които не ползвали домати в храненето си.

Не по-малко интересни са изводите на италианските учени, направили сравнение 
между хранителните навици на 2700 пациенти, болни от различни видове рак на 
храносмилателните органи, и 2900 здрави хора, които постоянно консумират домати 
или продукти, изработени от домати. Любителите на доматите са с 30-40% по-ниска 
вероятност да се разболеят от рак на храносмилателните органи.

Учените са убедени, че превантивните свойства на доматите срещу ракови забо-
лявания се дължат преди всичко на ликопена, силен антиоксидант.     

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ТЕЛ. 0895175430,  0894831628, 04761 99 22
Òðàóðíà àãåíöèÿ „Ïîêîé” – Ñòðàëäæà

Предлага ковчези на цената на общината.
Доставката в рамките на града е безплатна. Цена за 

брой  плюс кръст  - 67 лв.

Ëåòíèòå ãîðåùèíè Ëåòíèòå ãîðåùèíè 
èçìú÷âàò öÿëîòî íè òÿëîèçìú÷âàò öÿëîòî íè òÿëî

×åñòî êúñíî ðàçáèðàìå, ÷å îðãàíèçìúò 
íè âå÷å å æåðòâà íà ãîðåùèíèòå

Типичните за лятото 
горещини, които през по-
следните години непрекъс-
нато отбелязват рекорди, 
се понасят различно от 
различните хора. Има хора, 
които обичат горещини-
те и са се научили да се 
справят с тях, така, че те 
да не им пречат, но  те 
са сравнително малко. В 
повечето случаи горещи-
ните и непоносимата жега 
действат мъчително на 
организма като го дехидра-
тират.  Опитвайки да се 
справи с високите темпера-
тури организма ни започва 
чрез усилено потене  да 
осъществи собствената 
си терморегулация, а това 
води до голяма загуба на 
вода и страдание на всички 

органи и системи в него. 
Потенето не е приятно и 
често за да се избегне пра-
вим грешка като огранича-
ваме приема на течности и 
така  сами допълнително 
усложняваме състоянието  
им.

Важно е да се знае, че 
усещането за жажда се 
появява когато организма 
ни загуби количество вода, 
равно на един процент от 
теглото ни. Когато загуба-
та достигне  5% , човек е 
възможно дори  да загуби 
съзнание, а при над 10% е 
заплашен от смърт.

Високите температури, 
особено над  30 градуса са 
опасни не само за физиче-
ското, но и за психическото 
ни здраве. Дехидратацията 

на мозъка ни  прави аг-
ресивни, раздразнителни, 
а недоспиването, което 
задължително съпътства 
горещините, допълнител-
но допринасят за лошото 
настроение, отпадналост 
и намалена работоспо-
собност. Усещането, че 
не сме в състояние да 
контролираме ситуацията 
допълнително  усложняват 
състоянието ни и ни правя 
още по – раздразнителни. 
Често това може да се от-
рази неблагоприятно при 
взимане на важно решения 
или във взаимоотношения-
та ни с колеги и партньори 
и да доведе до трудно поп-
равими грешки.

Затова в големите летни 
горещини е най-добре да 

понамалим темпото ако не 
можем да излезем в отпуск 
и да се погрижим с по-го-
лямо внимание за своето 
здрав като не допускаме в 
никакъв случай дехидра-
тация и типичните за нея 
неразположения.

Кои са първите призна-
ци, които  трябва да свет-
нат лампичката,  че првим 
грешка и трябва да вземем 
мерки:
  Усещане на сухота 

в устата и езика и първи 
признаци на главоболие
 Усещане за отпадна-

лост, умора и замаяност, 
дори повръщане
 Тъмна и концентри-

рана урина
 Постоянна сънливост, 

съпроводена със раздра-
знителност
 Спадане на кръвното 

налягане и ускоряване на 
сърдечния ритъм

Какво трябва да напра-
вим ако усетим,че органи-
зма ни започва да страда?

Първото нещо е да му 
набавим  необходимите 
течности, но това не озна-
чава, че трябва да изпием 
за кратко време огромно 
количество вода. Водата 
и течностите трябва да 
се приемат на често и в 
малки количества, защото 
иначе могат да предизвикат 
повръщане. Най-добре е 

в летните жеги да прие-
маме течности на често и 
в малки количества  още 
преди да сме усетили силна 
жажда. Ако не сме голе-
ми любители на пиенето 
на вода, най- удачно е да  
компенсираме загубата на 
вода с приемането на мно-
го плодове като динята е 
много подходяща  за това.

 
Äèíÿòà å ìíîãî 
ïîäõîäÿùà çà 

ëåòíèòå ãîðåùèíè
Краставиците и дома-

тите също трябва да са в 
голямо количество в ме-
нюто ни.

Не е желателно напит-
ките да са газирани и сту-
деният чай или айрянът 
са добър избор в жегите. 
В най – горещите часове 
на деня е подходящо да се 
приемат по 100-200 мл. на 
всеки 30-40 минути.

Кафето и други силни 
напитки, съдържащи кофе-
ин са изключително непод-
ходящи, защото действат 
диуретично и допълнително 
дехидратират и не  влияят 
добре при такива случаи.

Много добро освежава-
що действие имат студените 
летни супи като таратора 

например. Натуралните со-
кове също са добри, но е 
желателно да са без доба-
вени захари.

В тежките горещини е 
добре да носим светли и 
по-широки дрехи, а борбата 
с обилното потене трябва да 
сведен до по-често влизане 
под душа като не бива да се 
заблуждаваме, че студения 
душ охлажда и хидратира 
– той просто отмова пот-
та и ни кара временно да 

се почувстваме по- добре. 
Организмът не се нуждае 
от вода, приета вътрешно.

Човешкият организъм 
е устроен така, че опти-
малната температура  на 
околната среда за неговото 
добро функциониране и 
работоспособност е около 
20 – 24 градуса, като прис-
пособеността на хората в  
различните точки на плане-
тата е повече или по-малко 
заради особеностите на 
различния климат. Резки-
те и големи отклонения в 
температурата се отразяват 
неблагоприятно и понякога 
дори пагубно върху здраве-
то. Важно е да се грижим за 
себе си разумно по време на 
температурни аномалии и 
да не допускаме организма 
ни да страда.

Íå ÿæòå òåçè õðàíè ïðåç ëÿòîòî!
Някои храни на всяка цена трябва да се 

избягват през летния сезон заради високите 
си нива на захар и мазнини, които никак не 
са полезни за тялото в жегите.

1. Газирани напитки – освен че не утоля-
ват жаждата, газираните напитки ускоряват 
дехидратацията на организма, тъй като съ-
държат големи количества захар. 

Хидрацията на тялото е изключително 
важна през горещите месеци, заради което е 

изключително важно да стоим далеч от безалкохолните;
2. Тлъсто месо – мазнините в по-тлъстите меса и най-вече в свинското също не са 

никак полезни през лятото. Тези пържоли и шишчета трябва да се избягват, особено ако 
са препечени, защото съдържат канцерогенни вещества, напомнят здравните експерти;

3. Колбаси – кренвиршите, саламите и пас-
тетът доста напомнят на истинско месо с вкуса 
си, но истината е, че не са такива. Те са пълни с 
различни подобрители и мазнини, заради което 
трябва да ги избягваме;

4. Шоколадови изделия - заради високото си 
съдържание на захар шоколадовите сладкиши 
също не са препоръчителни за тялото. В умере-
ната консумация само на шоколад няма нищо 
лошо, но ако е част от кекс или торта, хубаво 
трябва да помислим преди да го хапнем;

5. Чипс – бира и чипс са класическа комбинация за лятото, но специалистите напом-
нят, че чипсовете са пълни с мазнини, които не ни се отразяват добре в горещините;

6. Маслени кремове – всички вкусни лакомства, покрити с маслен крем, са напълно 
забранени през лятото. Количеството на мазнини в тях е толкова високо, че дори и в 
по-студено време са вредни за здравето;

7. Майонеза – избягвайте да хапвате и майонеза през лятото, но ако все пак го на-
правите, огледайте я добре, защото в жегите се разваля много по-бързо от обикновено;

8. Бързо хранене – най-големите източници на нездравословни мазнини са бързи 
храни като бургери, сандвичи и пържени картофки. Заради това напълно трябва да 
ги премахнем от менюто си през лятото.



7 ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Продължава от бр. 18
Двамата конници слязоха от 

конете и ги вързаха за сълкъ-
мите пред дюкянчето. Малката 
остаряла вратичка скръцна леко 
и мъжете влязоха вътре. После 
вратичката хлопна тихо и се  
притвори. В задната част на 
дюкянчето блещукаше светлина 
на вощеница и пожълтяваше 
лицата на насядалите около нея.

Никола влезе и поздрави. С 
всички се ръкува, като стиска-
ше силно пъцете на другарите 
си.

-Тука ли сте всички?
- Тука сме, Никола! – отго-

вориха момчетата.
- Тогава няма защо да ча-

каме! – каза Никола – А както 
говорихме миналата вечер: 
умната от сянката си ще се 
пазите, да не ни усетят запти-
етата! Нощта е таман за пожар. 
Вятърът се засили, небето се 
заоблачи, пък и отдавна не е ва-
ляло дъжд.Дървото е изсъхнало 
като прахан. Вие четиримата 
ще отидете на четирите края 
на града. Ще поливате къщите 
и отивате напред, докато свър-
шат така. Ще подпалите и след 
това бягайте: където ви видят 
очите! А ние тримата: аз, Коста 
и Йордан с конете ще отидем 
в конаците на Иълмаз бей да 
отвлечем Калина.

Вратата отново се отвори 
и четири сенки потънаха в 
мрака на път за Сарай. След 
тях тръгнаха и конниците. Из-
лязоха извън селото и спряха 
срещи града.

Само един прозорец светеше 
в конаците на Иълмаз бей и 
гледаше като око към Странна 
махала.

Вятърът вееше все по-силен 
и разпиляваше по земята ока-

палите листа. 
Притискаше 
все повече гра-
да и силуетите 
на къщите се 
губеха от по-
гледа им.

Изведнъж 
на две места 
от  северния 
край на града 
нещо пробляс-
на, потрепера 
и в миг се из-
висиха черве-
ните езици на 
пламъците и  
разсякоха тъм-
нината. След 
малко на изток 
и на запад се 
появиха също 
огнени езици, 
които пълзяха 
бързо. От всички страни градът 
се освети. Разнесе се мирисът 
на сух изгорял чам и бук. 
Вдигна се тревога. Телянин 
викаше сред града, колкото му 
глас държи.

• Янгън!...Янгъ..ъъх!...
Зурнаджиите надуваха зу-

рните. Даулджиите биеха да-
улите. Другите се молеха на 
всевишния и викаха

-Аллах!...Алла-а-ах!...
Заптиетата и сеизите, сън-

ливи и уплашени, бягаха към 
краищата на Сарай. В това вре-
ме трима конника спряха пред 
кованите порти на Иълмаз бей. 
Гавазите ги нямаше. Изплаше-
ни те бяха побягнали. Никола 
прескочи високата ограда, 
откачи куките и портата се от-
вори. На двора остана Йордан 
да държи конете, а Никола и 
Коста се изкачиха нагоре по 
стъпалата на чардаците. През 

светналия прозорец те видяха 
на дървен креват, под жълт 
атлазен юрган, Иълмаз бей, 
заспал дълбоко. Над главата 
му висеше окаченото на сте-
ната оръжие: пушка, пищови 
и тежкия му ятаган.

Тази вечер беят беше поже-
лал да доведат Калина от харе-
мите му, за да прекара нощта с 
нея. Той се забавлява до късно 
и преситен от удоволствията, 
от кючеците, които му игра 
с полуголото си тяло Калина 
и от замайващите мелодични 
песни, заспа дълбоко и се по-
несе в света на блаженствата. 
Беят имаше обичай, която жена 
прекараше нощта при него, на 
сутринта с нежни и тихи песни 
да го събуди.

В тази късна доба Калина не 
спеше. Седеше на миндерлъка 
с червена атлазена рокля. Чер-
ните й коси, спуснати на две 
дълги плитки, лежаха отпред 

на гърдите й. Лицето й беше 
отслабнало и на мъждукаща-
та светлина изглеждаше още 
по-бледо. Очите й плачеха и 
двете трапчинки на бузите й се 
очертаваха както преди, когато 
се смееше.

Дните и нощите Калина 
посрещаше и изпращаше ви-
наги с мъка. Тя плачеше за 
своята майка, за своя баща, за 
дружките си, за веселите хора 
и седянки, но най-много за Ни-
кола. А най-тежко и мъчително 
прекарваше тези нощи, когато 
беше при бея. Сега тя стана от 
миндерлъка и се запъти към 
прозореца. На светлината забе-
ляза хора и изпищя уплашена.

Никола не издържа и из-
вика:

-Калино аз съм! Никола… и 
с всички сили хрясна с тъпан-
джата черчевето на прозореца 
и то се разпиля с оглушителен 
звън. Никола се преметна през 

прозореца  и 
влезе при Ка-
лина. Беят се 
събуди и упла-
шено изрева.

-Хайдуци! 
Чапкъни !  – 
рипна от лег-
лото и посег-
на да откачи 
ятагана. Но в 
този миг Ни-
кола  стреля . 
Беят се свлече 
на стената и 
падна на пода, 
като откърше-
на скала.

Очите  на 
Калина свет-
наха. Лицето 
й грейна като 
слънце .  Ни-
кола разтвори 

ръце и тя се хвърли в широ-
ките му обятия.Той я сграби, 
прехвърли я през прозотеца 
и слязоха на двора. Качи я на 
коня, качи се и той. Възсед-
наха конете и другите двама 
и препуснаха по осветените 
от буйните и високи пламъци 
улици на град Сарай.

На пътя им се препречиха 
сеймени, завърза се стрелба. 
Конете пръхтяха с широките 
си ноздри и цвилеха уплашено. 
Йордан и Коста стреляха, за да 
задържат турците, а Никола 
препускаше с коня напред. 
Калина се радваше, стискаше 
ръцете и питаше:

-Къде ще отидем , Никола?
- В гората, Калинке! Там 

при моите другари на свобода!
Напуснаха вече града. Из-

веднъж някъде от дясно из-
гърмя пушка. Конят рипна 
и се изправи на задните си 

крака. Никола вдигна ръка, 
стреля и повали турчина и пак 
притисна Калина, но тя беше 
се отпуснала на гърдите му и 
стенеше глухо:

• Никола умирам…
Наболялото му от мъка сър-

це се сви. Никола изскърца със 
зъби и още по-силно подгони 
коня към Балкана…

Съмваше се вече. Денят на-
стъпваше победоносно. Слън-
цето току що изгряваше и 
върховете на гората розовееха, 
а там долу в полето пожарът 
бушуваше още.

Хайдутите стояха на поля-
ната в кръг, а сред тях на суха 
трева и листа лежеше по гръб 
Калина. До главата й стоеше 
Никола. Под дясната й гърда 
из атлазената рокля , димеше 
топла, алена кръв. С премре-
жен поглед Калина гледаше 
хайдутите, гората, просвет-
налия от изгряващото слънце 
хоризонт. Устните й шепнеха 
тихо, унесено.

-Никола… Никола…
После те заиграха в усмив-

ка, която застина на  бялото и 
бледо лице. Загледаните й в 
широкия простор очи се изцък-
лиха и останаха неподвижни. 
Дългите клепки се спуснаха 
бавно и прикриха зиналите за 
живот очи.

Хайдутите се спогледаха, 
снеха големите си калпаци 
и преколеничиха с наведени 
глави.

Есенното слънце вече се 
беше издигнало над Балкана и 
грееше премрежено. Хайдутите 
вървяха по пътеката нагоре, 
замислени един след друг и 
тежките им стъпки отекваха по 
камънаците.

Стралджа, юли 1959 год.

Полето ухае на билки, юн-
ско пъстроцветие контрастира 
с жълтото житено море, весели 
облаци плуват в небето… И е 
хубаво, и е красиво по пътя към 
Даржевица! Представителите 
на антифашистки организации 
от Стралджа, Ямбол, Карнобат, 
Поляна, Първенец, Недялско, 
Калчево чинно стискат в ръце  
букети рози и маргарити, за-

пяват „Хей, поле широко!”  
спонтанно. И вървят към па-
метника на геройски загина-
лите с памет, която за пореден 
път  е на изпитание. 

Мария Толева, председател 
на ОбС на БСП и зам.кмет на 
община Стралджа, прочете 
вълнуващо слово за събитията, 
разиграли се на това леген-
дарно място преди 71 години. 

„С ъ б и р а м е 
се тук, за да 
рецитираме 
стихове ,  да 
запеем люби-
ми песни, да 
разкажем,това 
което знаем, 
да сведем гла-
ви пред под-
вига на Георги 
Калчев /Ламя-
та/, Костадин 
Дойчев /Ва-
ската/ и Хрис-
то Брънков /
Майстора /” , 
каза тя. При-
състващите , 
между които 
кметът на об-
щина Страл-

джа Митко Андонов и неговите 
заместници Иван Георгиев и 
Иван Иванов, председателите 
на клубове на БАС от Карно-
бат, Ямбол и Стралджа, изслу-
шаха мълчаливо, със сведени 
глави разказът за силата на 
една идея, за вярата в светлото 
утре, за обичта към свободна 
България и подвиг, който пари 
съзнанието, учи, вдъхновява. 

На 30 юни 1944г. тримата 
младежи са предадени и по-
лицията ги обкръжава. След 
неравен бой Христо Брънков 
е убит,  Георги Калчев, за да 
не попадне жив в ръцете на 
врага, се самоубива, а смъртно 
ранения Костадин Дойчев е 
откаран в Недялско където, 
верен на партизанската клет-
ва,  сам разбива главата си в 
стената на участъка. „Ако бяха 
живи днес край нас, какво ли 
биха ни попитали тези бъл-
гарски герои?”, продължава 
Мария Толева.”Победихте ли? 
Построихте ли живота по-
хубав от песен? Щастливи ли 
са децата и внуците , които 
ние не можахме да родим?..” 
Да, смелите млади мъже със 
сигурност са си представяли 
живота днес светъл и добър, а 
хората- усмихнати и щастливи. 
Ние сме тези, които трябва да  
разказваме за подвига им, да 
не забравяме мечтите им, да 
съхраняваме мира. Безсмърти-
ето е урок! И всяко поколение 
трябва добре да го научи. 
Героичният подвиг задължава 
да помним , за да имаме вяра 
и бъдеще!

В тишината  над Даржевица 
се чуват въздишките на въз-
растните хора, някой от които 
могат много да разказват за го-
дините от преди 7 десетилетия. 
Слънцето изгарящо напича, 
но мъжете стоят чинно пред 
паметника с шапки долу, жени-
те поставят цветята, погалват 
снимките на геройски заги-
налите момчета. Поднасяйки 
венец на признателност г-н 
Андонов остава мирно пред 
паметника. След него пред 
реликвата зеленеят венците на 
всяка от групите антифашисти. 

Минутка мълчание в памет на 
колене…

По традиция продължение-
то е в песни и стихове. Редят 
се познати, красиви мелодии, 
жени и мъже пригласят с 
песнопойците, светят очите, 
високо изправени са главите. 
Гордост лъха от всеки присъст-
ващ и любов неугасима към 
родината, към майка България! 

… Пътят към Даржевица 
няма да запустее! Всяка година 
в края на юни антифашистите 
ще бъдат там. И ще разказват, 
и ще пеят.

Ñ ïîêëîí ïðåä ïîäâèãà íà ãåðîèòå
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çåìëèùàòà íàçåìëèùàòà íà Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, 
Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, 
ÄðàãîäàíîâîÄðàãîäàíîâî ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!

 
 

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, машин-
но пастиране
 продажба на пълна гама нови 

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

- Ãóìè, àêóìóëàòîðè è ÀÃÓ 
– с 0% лихва, на изплащане
-При плащане в брой:  
за 4 гуми – 20% отстъпка
За 2 гуми  – 15 % отстъпка

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service

89 юли 2015 г. ÑÏÅÊÒÚÐ

0890101017  ИЛИ 0988363702 
продава изгодно апарта-

менти в Бургас,  Слънчев 
бряг, Свети Влас, Пампоро-
во, Банско. 

Цени от 9 450 евро
/Изгодни наеми/. 

Êëàñèðàíè çà ÊîïðèâùèöàÊëàñèðàíè çà Êîïðèâùèöà
Îò äîáðèòå íàé-äîáðè

Станка Парушева

Как да различавам 
човек от човека?
Болката от болка
и тъгата от тъга?
Как да не смесвам
радостта със мъка
и истината със лъжа?
Осъдена съм сякаш
да се лутам
и грешките си да заплащам
само с кръв,
копнежите си в мене да зазиждам
сама да режа
пъпната си връв.

Из старите тефтери

Те са две сестри. Еднакно влюбени в красивото и 
доброто. В цветните им градинки човек воже да се 
почувства омагьосан. Ако добавят и стихове,  миго-
вете наистина ще останат незабравими! Запознайте 
се - Станка Парушева и Веселина Узунова

Предст авителният 
танцов ансамбъл „Въ-
жички” съвместно със 
самодейците  от  клуб 
„Дълголетие” защитиха 
успешно и категорично 
участието си в предсто-
ящия Национален наро-
ден събор Копривщица, 
който ще се проведе в 
началото на август. На 
Регионалния  преглед  

на българското народно 
творчество в Ямбол в 
конкуренция с над 800 
самодейци стралджанци 
показаха своя шарен танц 
„Староселската”  и спече-
лиха журито и публиката. 
Впечатляващо беше и 
участието на Каменец. 
Обичаят „Засевки” бе 
изпълнен с особено май-
сторство, колоритен и 

интересен, той се вписа 
успешно в програмата за 
Копривщица. Прекрасно-
то изпълнение на мъж-
ката певческа група от 
Каменец също спечели  
признание за представяне 
на Националния събор. 
„Беглик се бере, Радо 
льо”, „Таз вечер не съм 
весела” и „Мари моме, 
малка моме” бяха трите 

песни, с които успешно 
се представи певческа-
та група „Латинка” при 
читалище „Възраждане” 
Войника. Самодейците 
са щастливи, че ще бъдат 
едни от тези, които ще 
представят областта и 
общината в Копривщица. 
Всички се заканват не-
пременно да се завърнат 
с нови отличия.


