
email: s_vesti@abv.bg

 ÀÂÒÎÌÈÂÊÀ  - качествено вътрешно и външно измиване на леки автомобили и микробуси
ÑÅÐÂÈÇ- обслужване на ходова част, смяна и залепване на гуми, баланс, богата гама масла, филтри, анти-

фризи, 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 ваучери за храна
ÕÎÒÅË-  двойни и тройни стаи, един апартамент, оборудвани с хладилник, 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. 4)   1. 03. 2016 ã. 

ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕДЛАГА:
МИНИМАЛНА СТАРТОВА ЗАПЛАТА ЗА КОМПАНИЯТА В РАЗМЕР 
НА: 420 ЛЕВА;       
ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СТОЙНОСТ: 50  ЛЕВА;
БОНУС (СЛЕД 2-РИЯ МЕСЕЦ) В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИНДИВИДУАЛНОТО 

ПРЕДСТАВЯНЕ ДОСТИГАЩ ДО: 180 ЛЕВА;
ГАРАНТИРАНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТА ВСЯКО 8-МО ЧИСЛО ОТ МЕ-

СЕЦА, ВАУЧЕРИ ОТ 5-ТО ДО 15 ЧИСЛО ОТ МЕСЕЦА;
РЕАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ;
ВСЯКА ГОДИНА ДОКАЗАН ТРУДОВ СТАЖ СЕ ЗАПЛАЩА 0.6% ВЪРХУ 

ОСНОВНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ;
БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ  ДО И ОТ ЗАВОДА;
ТРИСЕДМИЧНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ;
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ.

Лицa за контакт: Снежана Колишева, тел. 0885 681 932;
 Р. Стаматова   0559 28 926, М. Лапчева 0559 29 240                                                     

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ!

 „СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЛОКАЦИЯ ГР. КАРНОБАТ НАЕМА МОНТАЖНИЦИ!

100- òå äíè îò óïðàâëåíèåòî íà Àòàíàñ Êèðîâ, êìåò íà Îáùèíà Ñòðàëäæà

ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎÑÒ, ×ÅÑÒÍÎÑÒ, ÄÎÑÒÎÉÍÑÒÂÎÏÐÎÇÐÀ×ÍÎÑÒ, ×ÅÑÒÍÎÑÒ, ÄÎÑÒÎÉÍÑÒÂÎ

При повишен интерес 
кметът на Община 
Стралджа Атанас 

Киров  направи отчет за 100-
те дни на своето управление. 
Да го чуят в Клуба на пен-
сионера час преди обявеното 
начало пристигнаха кметове 
и км. наместници, съветници, 
млади и по-възрастни гражда-
ни на Стралджа и общината. 
В препълнената зала  точно 
в 18ч. влезе кметът заедно 
със своите заместници Койка 
Тодорова, Иван Иванов, Бо-
жидар Нихорлиев и секретаря 
Роска Стойкова. 

  
Акцентът за първите 100 

дни е финансовите задълже-
ни, оставени от предишното 
ръководство и нерентабилни-
те договори, някои сключени 
в последния момент.

"Имаме наследство, което 
не е розово! Заяви кметът 
на общината Атанас Киров и 
продължи: Трябваше да пое-
мем дълг от около 800 000 лв. 
при един бюджет от 10 млн.
лв. Не искам да обвинявам 
старото ръководство, но за 

голяма част от тези дългове  
то има вина, предстои изя-
сняване на фактите, очаквам 
съответните органи да си 
свършат работата. 
Тежко е наследството и от 

сключени договори от стара-
та власт. И аз зададох много 
въпроси на г-н Андонов. Иска 
ми се да вярвам, че не е бил 
толкова недоброжелателен, но 
е факт, че договори за млн. 
лв. са подписвани  буквално  
в последните дни на старото 
управление. Те са за срок от 
4 г. и трудно могат да бъдат 
разтрогнати без да носят фи-
нансови щети на общината. 
Ето примерите:

- договорът за поддържане 
на чистотата- сключен е за 
5 г. на стойност 1,800 хил.
лв. с продължителност до 
2019г.

- договорът за доставка 
на горива – сключен за 4г. на 
обща стойност 575 хил.лв.

-  договорът за доставка 
на въглища сключен за пе-
риод 2016-2019г. за 230 хил.
лв….

 Предлагаме ви пълния 
текст на отчета  на стр 4.

Златни сръчнички ръчички
сътвориха мартенички,
със здраве, с песен на уста
ще посрещнем пролетта!

    С весела гълчава, със светнали очи и огро-
мно желание учениците от ОУ “Св. св. Кирил и 
Методий“ гр. Стралджа изработват мартенички 
в своята „Вълшебна работилничка“ .

С тях  на 1 март ще зарадват съучениците си, 
преподавателите и родителите си. За да грейне 
Баба Марта весела, засмяна и да носи пролетна  
радост  на всички.

ÂÚËØÅÁÍÀ ÐÀÁÎÒÈËÍÈÖÀÂÚËØÅÁÍÀ ÐÀÁÎÒÈËÍÈÖÀ

В очакване на Общин-
ския кукерски празник! 
Заповядайте на 13 март в 
Стралджа!



21 март 2016 г. ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ТЕЛ.  0884526499
 èçâúðøâà 

ëå÷åáíè ìàñàæè 
ïî àäðåñè

0878951057 
ПРОДАВА

изгодно едноетажна 
къща  с допълнителни 
постройки и двор 600 
кв.м. в Стралджа на ул. 

„Иван Рилски”

ВАЖНО!!!!
Намерено  куче, немска 

овчарка, в района на ул.Хемус 
в Стралджа. За информация 
– Юлиян Сергеев, 

тел. 0899497760

ÏÐÈÅÌÍÀ
Народният представител ИВАН ЧОЛАКОВ ще има 

открита приемна в гр. Стралджа всеки трети понедел-
ник от месеца от 15 до 17 часа. 

Записване: в офиса на ПП ГЕРБ, Стралджа

Ïðèåìàò ñòðóêòóðàòà íà îáùèíàòàÏðèåìàò ñòðóêòóðàòà íà îáùèíàòà
Живко  Ангелов , 

председател на ОбС 
– Стралджа  ще пред-
стави пред съветниците 
план за дейността на 
ОбС през календарната 
2016г. И с това ще сло-
жи началото на петото 
заседание планирано 
за 2 март т.г. от 10,00 ч. 
Програмата за управле-
ние на Атанас Киров, 

кмет на общината, ще се 
обсъжда като втора точ-
ка. С интерес се очаква  
утвърждаване  структу-
рата на общинска адми-
нистрация, вносител на 
която е г-н Киров. 
В дневния ред са 

включени  докладни 
записки относно полз-
ване на общински мери 
и пасища от собстве-

ници на животновъдни 
обекти, продажба на 
общински имот, член-
ство в Асоциациите 
на председателите на 
ОбС в България и се-
кретарите на общини. 
Съветниците ще вземат 
решение и за членство 
на община Стралджа 
във Федерацията на 
европейските карна-

вални градове /ФЕКТ/. 
Предвидено е обсъж-
дане предоставяне на 
позиция и мандат за за-
седание на Общото съ-
брание на Асоциацията  
ВиК, приемане план 
на общината за проти-
водействие на терори-
зма, утвърждаване на 
еднократни финансови 
помощи на граждани.

Кметове  и  кметски 
наместници, представи-
тели на звената „ДСП” 
в Стралджа, Войника и 
Каменец, служители от 
общинска администрация 
взеха участие в прове-
деното обществено об-
съждане  на  намерение  
на общината за поемане 
на дългосрочен общин-
ски дълг необходим за 
закупуване чрез лизинг 
на три броя лекотоварни 
автомобили за нуждите на 

звената  „Домашен социа-
лен патронаж” в община 
Стралджа. Докладчикът 
Божидар Нихорлиев, зам.-
кмет,  запозна присъст-
ващите с причините за 
взетото решение и необ-
ходимостта от  поемане на 
този дълг. Четирите МПС, 
които до момента обслуж-
ват услугата „ДСП”, са 
крайно амортизирани, пе-
риодично аварират, които 
носят ненужни разходи на 
общината. Направеният 

анализ показва, че по-це-
лесъобразно е поемане на 
дълг и закупуване на нови 
леки автомобили което ще 
минимализира разходите 
по поддръжката им и кос-
вено ще съдейства за по-
добряване обслужването 
на потребителите.  Лизин-
гът е на стойност 62 500 
лв. с годишна  лихва от 
4,3%,  период на лизинга 
60 месеца,  гаранционен 
срок на автомобилите  5 
години или  100 хил.км. 

Изборът на автомобилите  
е съобразен с икономично 
изгодна работа, с евро-
пейска екологична норма 
Е6 и всички необходими 
съвременни системи, без 
ненужни екстри.
Присъстващите одо-

бриха  намерението  с 
убедеността, че дългът 
за закупуване на новите 
автомобили ще осигури 
и подобряване условията 
за работа на заетите в 
звената служители.  

Ïîäìåíÿò àâòîìîáèëèòå 
íà Ñîöèàëíèÿ ïàòðîíàæ

Ñòàðòèðà äàíú÷íàòà êàìïàíèÿ

Ïëàòåòå è ñïåñòåòå!
Община Стралджа, звено „Местни данъци и такси” 

съобщава, че започна събиране на местните данъци и 
такса битови отпадъци. Платилите целия налог за го-
дината в срок  до 30 април ще ползват задължителната  
отстъпка от 5 %. 

Всеки собственик на имот и МПС може да направи 
справка за дължимия данък сгради, такса смет и данък 
МПС и по електронен път чрез страницата на общината. 
Всички собственици, притежаващи имот на територията 
на общината и МПС ще получат съобщения за размера 
на текущите и стари данъците и възможните срокове 
за плащане.

Äëúæíèöè ñå ðàçïëàùàò
Благодарение на създадената добра организация 

постъпленията през първите месеци на годината в об-
щинската хазна бележат ръст. След проведени разговори 
с длъжниците, изпратени писма и съобщения за стари 
задължения, голяма част от тях погасяват задълженията 
си. До момента са платени задължения за предходни 
години в размер на 120 000 лв. От стартирането на 
кампанията от налозите за новата година са събрани 
вече 115 000 лв. Като цяло общата сума общинската 
каса надхвърля 300 000 лв.

0030 69 80 78 51 05 
ÏÐÎÄÀÂÀ 

едноетажна къща с допъл-
нителни постройки, гараж и 
дворно място от 1580 кв. м в 
Зимница, до ж. п. гарата. Цена 
по договаряне

Ñúîáùåíèå
ÖÅÍÒÚÐ ÇÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÀ ÏÎÄÊÐÅÏÀ

 гр. Стралджа съвместно с МКБППМН организира акция за 
събиране на детски дрехи и обувки (деца от 3 до 18 г.) 

 

„ÏÎÄÀÉ ÐÚÊÀ! ÇÀÐÀÄÂÀÉ ÄÅÒÅ Â 
ÍÓÆÄÀ!”

Дрехите ще се събират в сградата на Център за обществена 
подкрепа от 17 до 29 февруари в часовете от  8.00 до 17.00

НЕКА БЪДЕМ ДОБРИ!

Ñ ãðèæà è âíèìàíèå êúì äåöàòà
МКБППМН при Община  Стралджа проведе своето първо 

за годината заседание на новоназначените обществени възпита-
тели. Под ръководството на председателя Божидар Нихорлиев, 
зам.кмет на общината, с участието на секретаря Георги Петров, 
Недялка Димитрова, гл.експерт отдел „ОКЗСД” , Валентина 
Вълкова – юрист, присъстващите бяха запознати със Статута на 
обществените възпитатели. Във връзка с писма от директорите 
на учебните заведения за регистрирани чести и сериозни проти-
вообществени прояви на ученици и необходимост от поставянето 
им под възпитателен надзор комисията взе решение за полагане 
специални грижи и внимание от страна на възпитателите към общо 
15 проблемни деца от общината. От тях 6 учат в СОУ”П.Яворов”, 
7 са възпитаници на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” Стралджа и 
2 учат в Зимница. Основните им провинения са за голям брой 
неизвинени отсъствия, бягство от часовете, както и за допуснат  
занижен родителски контрол.

Седмица по-късно МКБППМН  разгледа първите възпита-
телни дела. Момче на 17г. от Стралджа е извършило кражба на 
две торби грозде от съседно селище, момиче на същата възраст 
посяга пък на два мобилни телефона. И за двамата това е първо 
противообществено деяние. Вземайки предвид това, след проведен 
разговор с лицата и убеждавайки се в разкаянието им, комисията 
постави възпитателна мярка на младежа по чл.13, ал.1, т.1 и 4 от 
ЗБППМН – предупреждение и поставяне под родителски контрол, 
а на момичето – само предупреждение. 

През март е планувано следващото заседание за разглеждане 
на нови възпитателни дела. 

Стралджа започна съби-
ране на детски обувки и дре-
хи за социално слаби деца 
и ученици. Благотворител-
ната акция е организирана 
от Центъра за обществена 
подкрепа и местната коми-
сия за борба с противооб-
ществените прояви. Бла-
готворителната кампания 
е под наслов  „Подай ръка! 
Зарадвай дете в нужда!” До 
края на февруари всеки дел-
ничен ден между 8 и 17 часа 
желаещите могат да занесат 
в Центъра за  обществена 

подкрепа дрехи и обувки 
за деца от 3 до 18 години. 
Идеята за кампанията идва 
от самите деца, тъй като 
те споделят с психолога на 
центъра Мариана Пенева, 
че отсъстват често от учи-
лище, защото нямат с какво 
да отидат:

Споделят, че и те искат 
да бъдат облечени като ос-
таналите деца в училище, 
като техните съученици. 
Притесняват се от факта, 
че са с по-стари обувки, 
скъсани.

Целта на организаторите 
на кампанията е да съберат 
дрехи и обувки за 20 деца. 
Призивът е дрехите да са в 
добро състояние, допълни 
Пенева:

Най-вече обувки, защото 
дрешките по-дълго време 
могат да бъдат функционал-
ни, докато обувките бързо 
се захабяват, умаляват.

Съобщения за благотво-
рителната акция са поста-
вени в детските градини, 
училищата и семейните 
лекари.

Äåöà îòñúñòâàò îò ó÷èëèùå, çàùîòî íÿìàò äðåõèÄåöà îòñúñòâàò îò ó÷èëèùå, çàùîòî íÿìàò äðåõè

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎ 
ÍÀÌÅÐÅÍÈÅ

Във  връзка с чл.4, ал.2 от Наредба за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда  /обн. ДВ бр.25 от 18.03.2003г. изм. ДВ 
бр. 3 от 10.01.2006г. изм. ДВ бр. 80 от 09.10.2009г./ 
„СУИТ ФИШ” ЕООД уведомява всички заинтересовани 
физически и юридически лица, че има ИНВЕСТИЦИОН-
НО НАМЕРЕНИЕ: ”Отглеждане на сладководни риби в 
язовир, представляващ имот № 000264 в землището на 
с.Иречеково, община Стралджа”.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎ 
ÍÀÌÅÐÅÍÈÅ

Във  връзка с чл.4, ал.2 от Наредба за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда  /обн. ДВ бр.25 от 18.03.2003г. изм. ДВ 
бр. 3 от 10.01.2006г. изм. ДВ бр. 80 от 09.10.2009г./
„НАСИ – РАДО” ООД уведомява всички заинтересовани 
физически и юридически лица, че има ИНВЕСТИЦИОН-
НО НАМЕРЕНИЕ: „Отглеждане на сладководни риби в 
язовир, представляващ имот  № 000150 в землището на 
с.Войника, община Стралджа”.



3 ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Âîäåíè÷àíå èìà 
ñâîåòî äîáðî áúäåùå!

Ìèëåí Àíãåëîâ:Ìèëåí Àíãåëîâ:

Милен Ангелов е роден на  26 юни 1981г.в  Ямбол.
Основно и средно  образование завършва в  Спортно 

училище”Димитър Рохов” - Сливен, профил ”борба”.  
Десет година тренира в отбора по борба  в АСК/Армей-
ски спортен клуб/ - Сливен . Участник в   националния 
отбор по борба. Медалист от почти всички шампио-
нати. Републикански шампион по борба и вицешампион 
при мъжете. 
От 2002 г. заминава за Прага  където в продължение 

на десет години се занимава  с търговия. През 2012 се 
връща във Воденичане  и се отдава на земеделие. 
На изборите през 2015г. е избран за кмет на 

с.Воденичане. Представен е от ПП ГЕРБ.
Родолюбец, страстен почитател на местните 

традиции Милен Ангелов е един от организаторите 
на кукерския празник в селото. 
Женен. Съпругата му  е собственик на сватбена 

агенция.
Хоби: спорт- свободна борба. Личен познат на не-

вероятната  Станка Златева.
Девиз: „Бъди промяната, която искаш да видиш в 

света!”

- Г-н Ангелов, кандида-
турата Ви за кмет на Во-
деничане  е издигната от 
ПП ГЕРБ. Защо решихте 
да влезете в политиката?

- Когато виждаш, че 
нещата около теб могат 
да бъдат променени към 
по-добро, когато искаш 
да имаш свой принос в 
това възходящо развитие, 
търсиш свой начин за осъ-
ществяване на идеите. 
Политиката е един от  на-
чините да се докажеш, да 
постигнеш нещо и то не 
само за себе си а за по-
голяма група хора. Така 
направих своя избор и 
мисля, че не сгреших. 
Моето желание е да про-
меня родното място , да 
наложа нов ритъм. Защото 
през последните години   
във Воденичане видимо  
всичко запада, хората во-
дят труден живот, а аз не 
искам да е така.  Зная, че 
чудеса не мога да направя, 
но мога да подобря тази 
действителност. И ще дам 
всичко от себе си да го 
постигна!

- Вече сте кмет на 
селото. Какви са амбици-
ите Ви за промяна?

-  На първо място  по-
ставям  чистотата в селото. 
Когато променим околната 
среда ще може да се надя-
ваме на промяна и вътре в 
себе си. Ще възстановим 
цветните  градинки, ще 
се погрижим за  парка, 
за всички зелени площи. 
Сигурен съм, че това ще 
накара  хората да мислят 
позитивно, да се обединят, 
да ликвидираме омразата, 
завистта. Ние не сме кон-
куренти, ние сме просто 
близки хора, съселяни. 
Няма какво да делим, обе-
динява ни живота в село-
то, който трябва сами да 
направим по-добър.  Да, 
преди около 15-20 г. хората  
бяха други – по-добри, по-
весели и сърдечни, готови 
да си помагат един на 
друг. Сега се е настанила 
омразата между всички, 
тъжно е , че сме готови 
да си извадим очите за 
нищо… Така не може да 
продължава! 

- Кой беше първия про-
блем, който трябваше да 
решите?

-  Много неща възник-
наха още в началото при 
постъпването ми на рабо-
та.  Реших, че е важно да 
осигуря по-добри условия  
в  здравната служба. Това 
е  мястото което се посе-
щава от всички. Хората 
ни са възрастни, често 
боледуват , имат нужда от 
лечение и грижи. Имаше 
нужда от изкърпване на 
покрива, ремонт на комин-
ното тяло. Проблемът  със 
състоянието на  централ-
ната част на селото също  
не беше за подценяване. 
Занемареният район, обра-
съл с треви беше  грозен 
и неугледен, това  драз-
ни, превръща хората в 
мрачни и нервни.  Сега  е 
друго, очите виждат една 
различна околна среда, 
хората  одобряват напра-
веното, харесва им. Това 
променя и отношението 
им към всяко следващо 
начинание. Споделям с тях   
други стремежи, радвам се 
на одобрението, на даде-
ните нови предложения. 
Трудно беше „да вкараме 
в пътя” т.н.14-дневки,  но 
и  това стана. Явно, човек 
може с всичко да се справи 
стига да пожелае! Сега на 
дневен ред е битката за 
осигуряване обхват в село-
то. Водя разговори с трите 
мобилни оператори, ще 
настоявам да се намесят 
и всеки във Воденичане 
да може да осъществя-
ва мобилна връзка без 
проблеми. Ние все пак 
живеем в 21 век, не може 
цял един район да остава 
в изолация просто защото 
някой не иска да си свър-
ши работата!

- Усещате ли подкре-
пата на селото?

- Да, вече да! Тази нагла-
са усетих  още от началото. 
Будните, прогресивни  и 
по-действени хора първи 
сами намериха пътя към 
мен. Възрастни и по-млади 
идват, дават идеи, радват 
се на всичко което пред-
приемаме, вече дори тези, 
които не са били до мен по 
изборите, подават ръка за 
доброто, искат да бъдат по-
лезни,  дават съвети. Рад-
вам се на тази взаимност! 
Знам, че  човек се учи цял 
живот. И съм отворен към 
всяка прогресивна идея. 
Чувствам се добре   когато 
виждам, че не съм сам, че 
сме заедно че работим като 
един екип  и сме силни. 

- Как ще определите 
съвместната работа с 
общинското  ръковод-

ство?

- Спокоен съм. Под-
държаме  много добри 
взаимоотношения, срещам 
разбиране , подкрепа за 
всяка идея, допълват ме, 
обсъждаме заедно… Ви-
наги съм приет от кмета, 
работя в синхрон с него-
вите заместници  и всички 
от ръководния екип. Това 
създава увереност и само-
чувствие.

- Вече успяхте да орга-
низирате няколко общо-
селски прояви, считате 
ли, че това е пътят към 
сплотяване и обединя-
ване?

- Винаги и навсякъде  
празниците се приемат 
много добре. А във Воде-
ничане имаме традиции. 
Тъкмо те станаха повод за  
връщане на  много млади 
хора тук. Има усещане 
за  живец, за очакване на 
приятни събития.  Ако не 
са празниците месеци  и 
дни минават без роднин-
ски срещи, това натъжава 
възрастните хора, чиито 
деца отдавна са напусна-
ли селото. При първата 
организация на големия 
кукерски празник   мла-
дежите веднага изразиха 
подкрепата си. Доволни 
от постижението  сега  те 
са основни участници във 
всички празници. Щаст-
ливи сме, че възраждаме 
традициите, благодаря на 
момчетата участници в 
кукерския празник, които 
всеотдайно подготвяха та-
къмите, горд съм че ги има, 
без тях не бих се справил. 
Всички знаем колко упо-
рито и  до късно работеха, 
увлякоха  много други и 
накрая се видя и резултата, 
трудът е възнаграден, има 
удоволствие, има радост.  
Певческата  ни група също 
е много активна, с идеи. В 
клуба на пенсионера пра-
вят хубави събития,  и там 
са все хора мъдри, инте-
ресни. Поддържат живота 
в селото, увличат , дават 
родолюбиви примери. И 
коледари си имаме,  дого-
дина групата ще се обогати 
с хора от София, от Сли-
вен. Те сами търсят връзка 
с нас,  обещават да се 
върнат, за да бъдат част от 
нашите празници. Да при-
помня, че  за кукерските 
игри имахме участници  от 
всички точки на България. 
Беше наистина страхотно!

- Вашите приорите-
ти?

- Много са задачите, 
които си поставям. Те са 
свързани  със запазване на 
сигурността и спокойстви-

ето в селото, недопускане 
на кражби,  поддържане 
на уличното  осветление, 
грижа за чистотата. Имам 
огромното желание за  при-
вличане на инвеститори в 
нашия район. Водя прего-
вори със собственици на 
фирми,   имам надежда 
за осигуряване на нови 
работни места.

-Какво е бъдещето на 
Воденичане според Вас?

- Ако питате дали съм 
оптимист, да! Сигурен 
съм, че Воденичане ще 
се съхрани като селище. 
Нашият принос за това ще 
бъде с всеотдайна работа 
в името на хората.  Ще 
продължим работата по 
съхраняване , обогатява-
не и разпространение на 
богатите ни традиции  с 
надежда младите да се за-
връщат, да обичат родното 
място. Няма да се откажа 
да търся  хора които да 
развиват   малък и среден 
бизнес на територията на 
селото, имам идеи за  пре-
доставяне благоприятни 
условия за това, ще им по-
кажем, че са добре дошли, 
поне това можем! Всичко 
ще бъде посветено на това 
да възродим родния край.  

 - Тежат ли Ви пробле-
ми като здравеопазване, 
сигурност, транспортни 
връзки?

- Не мога да се оплача. 
Имаме лекар, който редов-
но обслужва хората. Слава 
богу нямаме кражби, ако 
не броим гастрольорите за 
дърва. Като цяло селото е 
спокойно , дано да е  така! 
Имаме и удобни транс-
портни връзки, моя е  гри-
жата да ги подобрим още 
повече ,за да бъде удобно 
за всички пътуването как-
то до общинския  така и до 
областния център. 

- Като един от мла-
дите кметове в общи-
ната в какво се състои 
работата Ви с децата 
и младите хора?

- Отново организацията 
на празниците ни помага 
да обединим децата и 
младите, събуждането на 
интерес към  традициите 
, желанието за участие 
във фолклорните прояви 
и постигане на приемстве-
ност. Разбира се, това не 
е всичко. Подрастващите 
имат нужда от внимание и 
грижи и те трябва да бъдат 
многостранни. 

- Имате ли идеи за 
развитието на спорта 
и въобще може ли едно 
село като Воденичане да 
има спортна слава?

-  Това е любимата ми 
тема! Може да има спорт-
на слава нашето село. 
Всичко зависи от хората, 
ние сме тези, които трябва 
да направят промените.  
Имам идея за изграждане 
на спортна площадка, не 
е непостижимо! Хубаво е 
да разполагаме с  трениро-
въчно  помещение. Мечтая 
за наш отбор по борба, не 
е трудно да се организира, 
да се запали искрата у 
децата към спорта. Вместо 
да се шляят безцелно по  
улицата , да мислят за глу-
пости, могат да спортуват. 
Спорта ще ги  научи на 
дисциплина, на смелост, 
твърдост, търпение, воля, 
ще насочи  вниманието им 
към добри идеи, към стре-
меж за изява. А тук  имаме 
деца които биха могли да 
бъдат добри спортисти, 
готов съм да ги тренирам, 
да помагам! Ще търсим 
начини за облагородяване 
на футболното игрище 
където малките да играят, 
да имат тяхна територия. 
И това ще е грижа както 
за местните деца така и за  
тези които гостуват през 
ваканциите. Мисля си, че 
ще бъде чудесно  да въз-
становим 2 май, нашият 
сбор на който идват хора 
от близо и далеч. Вече 
имаме подготвена специ-
ална изненада която ще 
зарадва много хора още 
тази година на 2 май. 

-Тенденцията в со-
циалната политика на 
кметството?

- Един не лек проблем! 
Имаме надежда за осигу-
ряване на хора по социал-
ни програми, увеличават 
се  самотните, болните, 
нуждаещи се от грижи. 
Правим  необходимото 
за ползване на услугата 
ДСП, търсим включване 
в социални програми за 
обгрижване на нуждаещи 
се.  Съдействам за едно-
кратни помощи  съгласно 
Наредбата на ОбС,  а и 
лично помагам както и на 
когото мога.

- Вашето пожелание 
към жителите на Воде-
ничане?

-  Разбира се на пър-
во място всички да са 
здрави, да се радват на 
спокойствие, да гледат по 
–добронамерено, по-ведро 
на живота. И да вярват, че 
заедно можем да направим 
дните си по-приятни.

- Благодаря за този 
разговор! Пожелавам Ви 
успешна работа. 
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Добър вечер на всички!
Тази среща е продиктувана от вашия интерес към онова, което 

става в общината. С моя политически екип взехме решение да 
застанем пред вас, да споделя работата  си през 100-те дни като 
кмет. Признавам, очаквах, че ще бъде по-лесно, считах, че моралът 
и достойнството не са деградирали, но…Няма да влизам в полити-
чески нюанси, ще бъда конкретен. Трудно ми е, млад съм, не съм 
бил в управлението, особено на град като Стралджа или община. 
Първото най-важно нещо беше да сформирам  екип на който имам 
доверие. Реших, че трябва да има приемственост и избрах двама 
души, които в моите представи са полезни и добре информирани 
служители – Койка Тодорова и Иван Иванов. Те поеха бремето и 
тежкия юлар на екипното управление за което им благодаря. На-
товарих г-жа Тодорова с много задачи,  защото разчитам на нея. 
Г-н Иванов, като част от моето управление,  бе подложен на един 
огромен натиск от доскорошните си политически приятели. Не 
работим в спокойна обстановка! Мъчим се, но тези хора, моите 
заместници, проявиха доблест и доказаха, че заслужават доверието 
ми. Решението ми беше взето  защото те са неопетнени, вече 3-4 
месеца го доказват и съм уверен, че не съм сгрешил в избора си. 

 „Промяна” е името на нашата коалиция, това е и нашият начин 
на управление. Стремим се към пълна прозрачност и работим за 
благото   на хората. Едно от обещанията ми беше да се разделим 
с хора от общината, които не бяха полезни за каузата. Съкратихме 
и пенсионери. Чест им прави, че проявиха нужното разбиране. 
Подходихме с еднакви критерии към всички.

    Имаме наследство, което не е розово. Трябваше да поемем 
дълг от около 800 000 лв. при един бюджет от 10 млн.лв. Не ис-
кам да обвинявам старото ръководство, но за голяма част от тези 
дългове  то има вина, предстои изясняване на фактите, очаквам 
съответните органи да си свършат работата. 

    Тежко е наследството и от сключени договори от старата 
власт. И аз зададох много въпроси на г-н Андонов. Иска ми се 
да вярвам, че не е бил толкова недоброжелателен, но е факт, че 
договори за млн. лв. са подписвани  буквално  в последните дни 
на старото управление. Те са за срок от 4 г. и трудно могат да 
бъдат разтрогнати без да носят финансови щети на общината. 
Ето примерите:

- договорът за поддържане на чистотата- сключен е за 5 г. на 
стойност 1,800 хил.лв. с продължителност до 2019г.

- договорът за доставка на горива – сключен за 4г. на обща 
стойност 575 хил.лв.

-  договорът за доставка на въглища сключен за период 
2016-2019г. за 230 хил.лв….

При повишен интерес кметът на Община Страл-
джа Атанас Киров  направи отчет за 100-те дни на 
своето управление. Да го чуят в Клуба на пенсионера 
час преди обявеното начало пристигнаха кметове 
и км.наместници, съветници, млади и по-възрастни 
граждани на Стралджа и общината. В препълнената 
зала  точно в 18ч. влезе кметът заедно със своите 
заместници Койка Тодорова, Иван Иванов, Божидар 
Нихорлиев и секретаря Роска Стойкова. 
Предлагаме ви пълния текст на отчета.

Договори, които утежняват общината! Кому беше нужно 
сключването им за такъв дълъг период? Не видях в тях изгода за 
общината и не получих отговор от г-н Андонов защо е предприел 
подписването им. Списъкът продължава с договора за канцеларски 
материали, договорът за зареждане на служебните автомобили на 
УЗ, договорът за храните… За последния в общината са постъпвали  
сигнали от ДСП, от УЗ за некачествени храни, за много високи 
цени, за неспазен срок на годност. Не е последвала реакция от 
ръководството. Не е нормално общината да плаща кайма за по 12 
лв./кг! Не е нормално тази храна да бъде  за деца , за възрастни 
хора. Знаел го е г-н Андонов и не е имал волята да се намеси. 
Това е болка с която лягам и ставам. Ако е искал да постави ка-
пан на новото ръководство , той не е за мен, а за всички хора от 
общината. За съжаление!

   Както вече казах тези договори са така сключени, че трудно 
могат да бъдат разтрогнати. Примерът с горивата – договорът е в 
ущърб на общината, ако го прекъснем има угроза да платим целия 
договор плюс неустойки от 120 хил.лв. Питах се какво да правим, 
да водим ли такава война. Не мога да рискувам да утежнявам фи-
нансовото положение на общината затова предприех преговори с 
фирмата. Не бяха леки , но постигнахме компромисно решение за  
намаление на част от надценките.   Договорът за храните – първо 
изпратих писмо до фирмата, която между впрочем прави често 
опити за контакт с мен. Само Бойко Борисов не е ходатайствал 
за уреждане на такава среща! Аз, обаче, отказвах. Казах, че не 
ни устройва този договор, стоките са некачествени, цените са 
високи, а имаме много сигнали от социалните патронажи и детски 
градини. Хубавото е, че този договор изтича след около месец и 
ще направим необходимото. Вярно е, че заради тези доставки на 
досегашната фирма много хора напускат услугата ДСП, скъпо 
им е да плащат по 45 лв. за некачествена храна. Решението ми е 
да стимулирам отново хората да върнат доверието си към ДСП 
със сключването на нов и изгоден договор за доставка на храни.

Договорът за доставка на въглищата е другият проблем, той 
е сключен чрез борсов посредник за сумата от 226 843 лв./!/, а 
всички знаем колко струва тон въглища на пазара. Общината е 
принудена да плаща по 507 лв., при възможни 300 лв./тон. И тук 
ще преговарям за цената. Ще успея да ги убедя!

Договорът за дървата е на стойност 10 771 лв. общо като 
за кубик ни се налага да плащаме по 105 лв.! Знаете колко 

струват дървата в магазина…
Сега в общината правим всичко възможно за осигуряване 

на икономии, за да излезем от кризата. Така ще бъде и аз се 
извинявам на кметовете, че не може да изпълним някой от 
техните искания. Затегнали сме коланите до край! 

Заварих медийни договори със СМИ на обща стойност 
около 20 хил. лв.! Кому бяха нужни? Не сме София, нали? 
Сега договорите са коригирани до 9 хил.лв. Разходите за 
горива на МПС от над 8 хил.лв. месечно вече свалихме до  2 
хил. лв. и още ще падат. И това е съгласно договор, хубаво 
е, че изтича! Без да съм популист, /зная че цените на гори-
вата паднаха на национално ниво/, но  ние тук ще стигнем 
до разходи за около 500 лв. месечно. По стриктен график и 
контрол от страна на г-н Нихорлиев. 

Виждате, че проблемите са много и икономиите се налагат. 
Искате ли още примери? За миене на автомобили общината 
е плащала по над 300 лв. месечно!? Отново по намеса на г-н 
Нихорлиев тези разходи вече са сведени до … 54 лв.! 

В ОбС има решение за закупуване багер и това стана по 
мое предложение. Всички други общини имат своя техника, 
ние – не. Ползваме скъпа фирма, която да почиства. Реших , че 
наш багер ще бъде полезен и зиме, и лете. И за снегопочист-

ване, и при наводнения, и за прокарване на канавки/ такава 
необходимост има за селата Лозенец, Богорово, Воденичане, 
Тамарино, а и в Стралджа/. В същото време така ще осигурим 
и работни места. Добро решение!

    Окаяно е състоянието на автопарка ни. С изключение 
на кметската кола, всички други са леш. По справка излиза, 
че от ремонти можем пет нови коли да купим. Така плану-
вахме закупуването на автомобили за ДСП, на лизинг. Имам 
подкрепата на моя екип!

Планирахме и закупуването на автовишка за общината. 
Ще я ползваме за уличното осветление. И няма отново да 
плащаме скъпо на външна фирма за смяна на една крушка. 
Ще я ползваме и за рязане на клони, за което фирмите взимат 
безбожни пари.

Снегопочистването! Не дърпам чергата към себе си – темата 
е трудна. Не съм търсил популярност когато  с мои средства 
подпомогнах закупуването на гребла и гориво, а защото фир-
мата с която общината има договор, отказа да съдейства за 
почистване на улици по селата, защото това е извън договора. 
Направих го в името на моето и на спокойствието на хората 
от общината. Имахме проблеми по големия сняг. Кметът на 
Каменец се обади, че е затруднено почистването на улиците, 
снабдяването с хляб, от Поляна се жалваха че няма проход 
за колата с млякото…На нашата молба фирмата да помогне 
получихме отговора : „Оня да влезе да ви изчисти!”… От тук 
нататък събрах кметове, земед.производители, потърсихме 
заедно решение. Отзоваха се хората и всеки помогна с как-
вото може. Не ми е комфортно да бъда кмет, а селата ни да 
стоят непочистени! Знаем поговорката: помогни си сам да ти 
помогне и Господ! Реших, че като няма друг начин трябва да 
се даде пример, а не да се крия зад гърба на някакъв договор. 
Не като патриот или Робин Худ, а да дам пример. Последваха 
ме хората, сега общината има три гребла, а преди това – нито 
едно. Поканих момчетата които работят в общината, те се 
отзоваха пък доброволно да помогнат за почистването на 
тротоари и улици. Благодаря им за това!

Знам за голямата болка на всички от похождението на 
крадци както в домовете така и на земеделска продукция. На 
по-следващата сесия ще предложа промяна в Наредбата на 
общината за полска охрана, ще създадем звено за ефективен 
контрол. До тогава , знаете, жандармерията беше тук, конфис-
кувани бяха 16 каруци, за една седмица изчезнаха, делегация 
от роми идва при мен да твърди, че са гласували за мен и ис-
каха каруците. Не ги върнах, казах, че всеки трябва да понесе 
отговорността си. И това ще бъде нашата посока за работа. 
Ще разговарям с тези хора, ще знаят, че жандармерията ще 
продължава да идва. Лошо е, че в полицията има проблеми. 
Необходими са попълнения от 15 служители, за което молиха  
за съдействие. Ще опитам да помогна.

Отваря се нов програмен период. Искаме и нашата община 
да постигне нещо значимо. Работих и се надявам, че  най-късно 
до септември  ще има яснота по някой сериозни проекти, които 
няма сега да обявя. 

Изсипаха се куп лъжи, че ще затрия футбола, културата, 
че няма да има кукерски празник…Дори на малките деца е 
казано, че няма да има футбол. Искам да ви уверя, че футбол 
в Стралджа ще има! И културата ще се развива, и празниците!

Безработицата е друг сериозен проблем за нас. Тъжно е, че 
в приемния ми ден идват десетки хора с молба за осигуряване 
на заетост. Голяма е болката ми че не мога да помогна. Да, ще 
осигурим, да речем, 10 места, но винаги ще има сърдити. Ето, 
сега в общината имаме нужда от специалисти с висше образова-
ние, трудно ги намираме. Желаещите да работят са за позиции 
като охрана, метачи и др. От 1 март започва програма за заетост 
на млади хора до 29 г. Те ще работят в различни дейности.

Искам да се извиня на кметовете , че с тях срещите са по-
малко, вниманието като че ли е по-малко. Но на всички съм 
обещал, че ще направя по нещо за всяко село- поправка на 
улица, ремонт на покрив на църква, прокопаване на канавка, 
ремонт на пенсионерски клуб…Така ще работим. 

Сега темата за чистотата. От Стралджа посока Петолъчката 
бунището е много грозно. Тревожно е! Имаме договор с фирма 
за почистване на нерегламентирани сметища. Ще бъде изчис-
тено! Но от всички нас зависи да го опазим. Ще има контрол, 
тези, които изхвърлят боклук не където трябва, ще глобяваме, 
ще има сърдити, но ще мина и през това. Ще осигурим контей-
нери. Осигурили сме 200 хил.лв. за компостираща инсталация 
/сметище за тор/. Моята молба е всички да си пазим града, да 
проявяваме съзнание.

Виждате колко много са проблемите, работата е много, 
уморен съм. Не ми е лесно. Митко Андонов нямаше да иска 
промяна, нямаше да предприеме кадрови промени. Аз тръгнах 
смело. Общината трябва да функционира добре. Не ни е лесно, 
но ще се справим! Имайте вяра! Излизал съм с чест от много 
битки, ще се справя и сега! И ако съм сбъркал пак ще изляза 
пред вас и ще понеса вашия укор. Ще има сигурно и недоволни 
от мен, но такъв е животът! Надявам се, че един ден нещата  в 
нашата община ще бъдат по-добри! 
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Атанас ДИМОВ, кра-
евед с.Зимница

В бр.1 на вестника отбе-
лязахме заслугата на  ру-
ската православна църква  
за ентусиазма и готовност-
та  за саможертва на руския 
народ да се притече на 
помощ на своите поробени 
едноверни братя  и обявя-
ване на Освободителната 
война 1877-78г. Руският 
народ единодушно запява 
марша /по стихове на Ал. 
Хомек/ „Ставай страна  
моя родна огромная, за 
братята! Бог те зове през 
вълните на бурния Дунав, 
там, гдето земята гине…”

И така цели семейства, 
бащи и синове  стават до-
броволци и тръгват на по-
мощ  на своите братя сла-
вяни  в България- на бой 
великански срещу ордите 
отомански. Именно тази 
готовност за саможертва  
за свободата на своите 
поробени братя  намира 
място в „Манифеста” на 
Александър ІІ за обявяване 
на войната от 12.ІV.1877г. 

„Целият руски народ, кой-
то сега изявява готовността 
си за нови жертви в името 
на облекчаване  участта на 
християните  на Балкан-
ския полуостров”.

Честта за освобождава-
нето на нашия регион се 
пада на ХІ армейски кор-
пус на ген.Делингхаузен 
от който се формират два 
отряда – Ямболски, под ко-
мандването на  ген. Духо-
нин, Бургуджийски, от кой-
то пък се отделя летящ от-
ряд на полк.Ал.Лермонтов, 
със задачата на бърз марш 
посока Бургас и негово-
то освобождаване  като 
действа преимуществено  
северно от шосето Сливен 
– Бургас.  На Ямболския 
отряд е поставена зада-
чата  за освобождение на 
селата южно от  шосето 
Сливен – Бургас с авангард 
ХІІІ Улански Владимирски 
полк с командир полк. 
Бехтеев. 

А ето и хронологията  на 
освобождението на сели-
щата  от община Стралджа:

- 24 януари  1878г. осво-
бодено с.Маленово от ХІІІ 
Драгунски  на военния ор-
ден полк с командир полк.
Лермонтов

- 23 януари 1878г.  ес-
кадрон улани от ХІІІ улан-
ски  Вл.полк на полк. 
Бехтеев освобождават 
Тамарино

- 27 януари 1878г.  е 
освободено с.Недялско от 
ескадрон улани на полк.
Бехтеев

- 30 януари 1878г. насе-
лението на селата Ирече-
ково, Палаузово, Люлин, 
Поляна също се радват на 
своята свобода  донесена 
на върха на сабите на 
уланите на полк. Бехтеев
И днес нека потомците 

на техните  предци отда-
ват заслужена почит на 
подвига на освободители-
те, на техните деди които 
посрещат освободителите 
със сълзи на очи и снети 
шапки в ръце.
Поклон, Вам освобо-

дители от признателна 
България!

Повече от 40 –годишна е 
историята на женските турис-
тически походи в Стралджа. 
И ако в началото инициатор и 
организатор беше ТД ”Кале”, 
то през последните години  
жените сами се справят с под-
готовката и реализацията на 
туристически преходи. Някой 
от запалените туристки имат 
спомени от първия до по-
следния, други едва сега се 
включват, трети тепърва ще 
бъдат участници. Но всички се 

Ñðåä “Âîåâîäåíåö” è 
„Õàéäóøêè ïîëÿíè”

обединяват от любовта към при-
родата и желанието за близък 
контакт с нея. Посвещението на 
обиколките по баири и върхове 
винаги е на празниците З март, 
Баба Марта и Денят на жената. 

Нарамили раниците с про-
визии, подготвени за сериозен 
преход  и очакване на разходка 
след исторически  забележи-
телности  дамите потеглиха 
по новия маршрут, който  ги 
отведе до родолюбива Коприв-
щица, а от там  до местности-

те „Воеводенец” и 
„Хайдушки поля-
ни”. „Не се плашим 
от нищо! Провере-
ни сме в най-раз-
лични планински 
маршрути, доказали 
сме издръжливост, 
воля и енергия!”, 
категорична е Кина 
Кунева, един от ве-
тераните на жен-
ските походи и с 
постоянно присъст-
вие в тях. Тази годи-
на дамите съчетаха 
туризъм с докосване 
до святи български 
места. Посещение-
то в Копривщица 
с разглеждане род-

ните къщи на Георги Бенков-
ски, Любен Каравелов, Димчо 
Дебелянов отприщи разговори 
за патриотизма и саможертвата 
в името на България. За да 
получи похода  определенията 
„родолюбив” и  „страхотен”.    
Жените  се завърнаха в родния 
град заредени с много поло-
жителни емоции,   красиви 
спомени,  бодри, щастливи, 
отпочинали. И с нови планове 
за следващите походи. 
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ÄÀ ÍÀÏÈØÅÌ 
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   В.”Стралджански вести” тази година има свой 
празник. Достатъчно основание, за да обърнем поглед 
назад, там, където са пожълтелите страници на 
преживяните 60 години. Събития, личности, инфор-
мация от различен характер бележат миналото на 
града и общината. С благодарност към авторите,  
определили облика на изданието, днес представяме 
някои от тях. За да напишем най-новата история на 
в.”Стралджански вести”.

Станислав Марашки е завършил френска филология. Автор е на няколко сати-
рични  книги,  както и на множество хумористични разкази, фейлетони, лирични 
и хумористични стихотворения, пръснати щедро в периодичния печат. Работил е 
като преподавател по френски език и литература, журналист във в-к „Студентска 
трибуна” , редактор в Общинска телевизия Карнобат , литературен наблюдател във 
в-к „Кукуригу”, зам.-главен редактор на в-к „Забранено за мъже”, преводач в елек-
тронното българо -френско списание BulgariЯ, водещ на рубриката „Литературен 
концерт” във в-к „Бургас днес и утре” и др. Член е на редколегиите на литератур-
ните списания „Жажда” и „Лик” .Важна част от усилията му за популяризиране 
на българската литература зад граница е дългогодишното му сътрудничество с 
преводи и литературна критика на сп.”Ревю периодик”, Париж. Специализира се в 
областта на превода на хумористична проза от български автори на френски език. 
Негово дело е и преводът на стихосбирката на швейцарската поетеса Катрин Емри 
„Маршрути”, „Не спира времето” и „Силата на думите”. Марашки е редактор на  
над 35 книги. По негова идея, мениджърски умения  и пряко участие като председател 
на жури беше организиран конкурсът „Голямата книга на малкия град”, чрез който 
беше даден път на много талантливи  автори от  най-отдалечените кътчета на 
страната. Член е на СБЖ, секретар на Съюза на свободните писатели в България, 
председател на бургаския филиал на ССП и зам.- председател на бургаския сатиричен 
клуб „Морски таралежи” . Песни по негови стихове звучат редовно от сцената на 
Сатиричния  театър „Алеко Константинов” . Марашки е носител на 28 национал-
ни литературни награди, както и на почетния знак на Бургас и почетния знак на 
Министерството на културата „Златен век” за цялостен принос в развитието на 
българската култура.

Ðåêîíñòðóêöèÿ
Станислав МАРАШКИ

Държавният кораб на  ре-
публика България потъваше. 

Чудноватичък беше този 
кораб. Чуден, защото  потъ-
ваше  не в Черно, Адриати-
ческо, Каспийско, Бяло или 
някое друго море, а в морето 
от дългове или, казано по ге-
ографскому, в Дългово море. 
Но още по-странен беше 
екипажът му. Командният му 
състав  се състоеше от мазни 
и хитри котараци, а  пътници-
те, които наброяваха около 7 
милиона, бяха наивни мишле-
та. И още щом те надушиха, 
че корабът потъва, мишките 
първи взеха да напускат по-
тъващия кораб. Така броят на 
пътниците намаля с цели два 
милиона. Всеки се спасяваше 
поединично както може, като 
се прехвърляше на други 
държавни кораби, за които 
се смяташе, че са достатъчно 
надеждни и няма да потънат. 
Някои, например, се прехвър-
ляха на държавните кораби на 
Англия, Гърция и Испания, 
други предпочитаха кораби-
те на Германия и Италия, а 
трети  се присламчваха към 
корабите на Канада и САЩ. 
Накратко, навсякъде другаде, 
във всеки друг кораб, но само 
не и в кораба на милата ни та-
тковина. Но какво да ги прави 
човек: мишлета! Та нали и 
децата знаят, че плъховете 
първи напускат потъващия 
кораб.Е, друг е въпросът, 
че и в чужбина късметът не 
се усмихна на всички. След 
като икономическата криза 
забушува и в Испания, тези, 
които се бяха добрали по 

някакъв начин до испанския 
държавен кораб,   панически 
побягнаха от там, за да се 
завърнат отново в нашенския 
кораб с поофехтялото, но все 
още скъпо  на душите им име 
„България”. Нищо, че пак 
щяха да попълнят редиците 
на безработните! Нищо, че 
пак щяха да са отчаяни! 
Нямаше значение и това, че 
пак щяха да служат за храна 
на омразните им котараци. 
Че нали, ако не беше така, 
нямаше да ги наричат нито 
„наивни”, нито „мишлета”? 
И единствено котараците 
не емигрираха никъде, а си 
седяха най-спокойничко в БГ-
кораба, защото бяха сигурни, 
че когато държавния кораб 
потъне, те ще скочат в своите 
надеждни и луксозни спаси-
телни лодки, изработени от 
особен вид непрокомаеми 
банкноти  и ще доплуват 
невредими до брега. Изобщо 
дори не ги смущаваше това, 
че българският държавен 
кораб не беше търговски, а 
пътнически, тъй като всички 
мишоци в него  отдавна вече 
бяха пътници.

     И все пак...
     - Не, това повече не 

може да продължава така! – 
заяви решително капитанът 
на кораба, считан за един 
от най-хитрите котараци. 
– Трябва  на всяка цена да 
спрем да потъваме. Пък и 
ми омръзна да слушам как 
народът ни ругае затова, че 
го водим към дъното.Какво 
предлагате?

     Котараците от команд-

ния състав сбърчиха угриже-
но чела, което не се забеляза 
изобщо, тъй като челата им 
бяха покрити с козина.

- Да вземем заем от Све-
товната банка! – предложи 
министърът на финансите в 

котешкото правителство.
- Да бе! – подхвърли 

хапливо  някаква мишка, озо-
вало се кой знае как наблизо. 
– Ама че го каза!Така корабът 
ни ще затъне още по-дълбоко 
в морето от 

дългове.
     В името на демокра-

цията и свободата на словото 
нахалната мишка не беше 
изядена, а продължи да се 
шляе безпризорно наоколо. 
Все пак гласът на  народа 
посмути маститите държавни 
котараци. Настъпи кратко 
неловко мълчание, през което 
никой  не се решаваше да 
вземе отново думата.

 - Знаете ли, имам една 
идея – обяви след минута 
капитанът.

    Погледите на всички се 
насочиха към него.

 - Предлагам  да разпрода-
дем  кораба на чуждестранни 
корабособственици, да граб-
нем тлъстите комисионни, а 
после да скочим в спасител-
ните лодки.

 - И дума да не става! – 
енергично протестира един 
по-дисидентски настроен ко-
тарак, известен с радикалните 
си възгледи, но мигом съжали 
за смелостта си.

- Защо смятате така? – за-
пази самообладание котешки-
ят капитан. - Защото мишките веднага 

ще ни обвинят, че продаваме 
държавата.

- Ама това ли било? – 
усмихна се широко капи-
танът, внезапно  успокоен. 
– Тая работа я оставете на 
мене. Ще им плъзна с финт 
тезата, че нашият управлен-
ски екип е успял да привлече 
богати външни инвеститори, 
които от раз ще подобрят 
състоянието на корабната 
икономика...и готово! Ще се 
кротнат начаса. И вече никой 
няма да говори за разпро-
дажба на тъмно, а само за 
инвестиции, които съживяват 
народното стопанство.

- И смятате, че това ще 
помогне, така ли? – продъл-
жаваше да се съмнява недо-
верчивецът.

- Разбира се!
   Но ето, че в правител-

ственото заседание на кораба-
държава се намеси и военният 
министър и тъкмо това беше 
обстоятелството, което обър-
на хода на събитията.

- Смятам, че съществува 
решение, което е много по-
радикално от всички козме-
тични мероприятия, които 
предлагате – обяви самоуве-
рено той.

- Какво е то? – запитаха 
в хор котараците-министри.

- Нашият държавен кораб 
плува по водата в Дългово 
море, нали? – многозначи-
телно попита министърът на 
войната.

- Така е! – потвърди нетър-
пеливо хорът.

- И не е подводница, нали 
така? – някак особено подчер-
та военният експерт.

- Естествено, че не е! – от-
върна учудено хорът, силейки 
се да отгатне накъде бие 
министърът.

- Ей тъкмо в това ни е 
грешката, господа! – развъл-
нувано извика най- висшият 
военен. – Смятам, че трябва 
незабавно да преоборудваме 
нашия кораб така, че той да 
се превърне в подводница.

- Това пък защо сега? – не 
се сдържа капитанът.

В погледите на останалите 
също се появи недоумение.

- Всичко е много просто, 
г-н  капитан! – ведро зао-
бяснява министърът. – Нас 
постоянно народът ни крити-
кува, че тласкаме държавата 
към дъното. Така ли би било, 
обаче, ако държавният ни 
кораб беше подводница? В 
никакъв случай! Ако един 

кораб е подводница, то той 
вече не потъва, а просто се 
спуска под водата. И неговото 
движение към дъното вече не 
е недостатък, а изпълнение на 
неговата основна техническа 
функция. В този случай на-
родът вече не само, че не би 
критикувал командния състав, 
а тъкмо обратното, би му се 
възхищавал.Ето защо, госпо-
да, ние трябва час по-скоро да 
реконструираме нашия кораб 
в подводница. И  знайте, че 
колкото по-бързо потъваме, 
толкова по-високо ще бъде 
качеството на нашия кораб. 
Майката му е, обаче, дейст-
вително да потънем, а не да 
потънем, па сетне да вземем, 
че да изплуваме случайно...

Възхищение се изписа по 
лицата на министрите.

След няколко дни корабът 
на република България пак 
продължаваше да напредва  
към дъното, но вече много 
по-бързо и много по-уверено, 
отколкото преди. Естестве-
но: той вече не беше пре-
дишният банален воден съд 
за придвижване над водата, 
а първокласна подводница, 
която можеше да се спусне 
към дъното със скоростта на 
светлината. 



7 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Âñè÷êî å ïðàõ è ñóåòà, 
ùîì ÿ íÿìà ëþáîâòà…

Любовта е жива, мило-
сърдието е част от живота, 
съпричастността ни прави 
хора! Жителите на Стралджа 
доказаха своята  готовност 
да помагат в труден мо-
мент. Веднага след като ста-
на ясно, че стралджанецът 
майор Стефан Кръстев се 

нуждае от спешно лечение 
на обща стойност 250 000 
евро, в града стартира спон-
танна кампания за събиране 
на средства. В заведения, 
магазини и институции са 
поставени кутии с покана 
за участие в инициативата. 
Местни земеделски коо-
перации дариха  не малки 
суми в помощ за лечението. 

Заможни стралджанци от 
близо и далеч също из-
пращат средства и поже-
лания за бързо и успешно 
възстановяване. Кметът на 
общината Атанас Киров 
лично  дари сериозна сума. 
Последваха го председателя 
на ОбС Живко Ангелов, зам.
кметовете, представители на 
общинска администрация. 

В  организираният  от 
местното читалище благот-
ворителен концерт в помощ 
лечението на майор Стефан 
Кръстев всеки помогна с 
каквото може. Самодейците 
от ансамбъл „Въжички” и 
всички формации подариха 
танците си, великолепния 
стралджански акробат Слав 
Данев демонстрира   талан-

та си, майстора на кавала 
Матю Добрев развълнува 
с мелодиите почитатели-
те на народната музика, 
читалищните работници 
подариха труда си, малки 
и големи творци направиха 
дарение на свои произве-
дения , зрителите в залата, 
закупувайки билети от 5 лв. 
показаха съпричастност и 

с участие в организирания 
благотворителен базар… 
Приятно допълнение към 
концерта беше участието и 
на талантливата Патрисия 
от Ямбол.  Общата сума от 
продадените билети за кон-
церта и базара достигна  2 
131 лв. В началото на март 
предстои благотворително 
театрално представление. 

Äåí íà 
ðîçîâàòà 
ôëàíåëêà
Голямо розово сърце от бало-

ни, усмихнати лица и радостна 
детска глъчка изпълниха двора 
на ОУ „Св. Св. Кирил и Мето-
дий”- село Зимница на 24-ти 
февруари. Поводът бе Денят 
на розовата фланелка, в който 
всички казваме: „Не!” на тор-
моза в училище.

Учениците от село Зимница 
за пета поредна година активно 
се включиха в тази световна 
инициатива. Те си припомниха 
историята на този ден, започ-
нала в едно канадско училище 
през 2007 година, написаха 
своите послания за разбира-
телство, толерантност, прия-
телство, пяха песни, рисуваха 
рисунки на тема: „Всички сме 
различни, всички сме значими”. 
А голямото розово сърце, което 
очертаха детските тела и бало-
ните в детските ръце, засия в 
мрачния февруарски ден, донесе 
светлина и топлина наоколо, 
затуптя в ритъма на детските 
сърца.

По този начин всички уче-
ници ясно изразиха своята 
позиция, че в ОУ „Св. Св. Ки-
рил и Методий” няма място за 
насилие и тормоз.

Ïúòåêà íà 
ïðèÿòåëñòâîòî â 
ÑÎÓ”Ï.ßâîðîâ”
Всяка година последната 

сряда на месец февруари учи-
лищата отбелязват  „Ден на ро-
зовата фланелка“.  Участниците 
в инициативата  носят розово, 
за да покажат, че не приемат 
тормоза в училище. В днешно 
време не са малко тези, които 
са обект на насилие, понякога 
дори и ежедневно. Затова СОУ 
„П. Кр. Яворов“ Стралджа  се 
включи за пореден път в под-
крепа на кампанията. 

На 24 февруари учениците 
се облякоха в розово, като с 
това заявиха своята позиция 
– ТОРМОЗЪТ СПИРА ТУК! 

Представители на Училищния 
ученически съвет раздаваха 
розови лентички на ученици 
и учители, а в голямото меж-
дучасие всички се събраха в 
двора на училището за снимка 
с розови балони. Минаха по 

„Пътеката на приятелство-
то“, държаха се за ръце и се 
забавляваха. През целия ден 
в коридора на втория етаж 
желаещите можеха да гледат 
филм за борбата срещу ки-
бертормоза.

Äåìîíñòðàòèâíè 
óðîöè
В изпълнение на мер-

ки приети  с Решение на 
педагогическия  съвет  в 
ОУ“Св.Св.Кирил Методий“ 
гр.Стралджа  беше даден 
старт на поредица от демон-
стративни уроци предста-
вящи добри образователни 
практики.

В урока за нови знание по 
български език и литература   
в първи „б“ клас преподава-
телката Диана Балъкчиева  
демонстрира прилагането 
на интерактивни и игрови 
методи в двустранното педа-

гогическо взаимодействие .
   След приключване на 

занятието бе проведена пе-

дагогическа  конференция с 
преподавателите  от начален 
етап .

Äåí çà áîðáà ñ òîðìîçà â ó÷èëèùå
На 24.02.2016г.- Световният ден за борба с тор-

моза в училище (известен като „Ден на розовата 
фланелка”), учени-
ците от ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ 
гр.Стралджа  се об-
лякоха в розово и 
така изразиха своя-
та позиция за  не-
приемане на тормо-
за в училище.  На 
днешния ден бяха 
проведени следни-
те инициативи:

•  На всички ученици от училището бяха разда-
дени сърчица с надпис „ Не на тормоза !“

•  Учениците  участваха в тренинг игри, чиято 
цел бяха да различават доброто от лошото, лъжата от 
истината.

• Децата в розово направиха флашмоб - Сърце
• Проявата бе организирана от преподавателката 

Цветелина Тончева 

Óðîöè ïî ðîäîëþáèå
По повод 143 години от обесването на 

Васил Левски на 19.II.2016 г. учениците от 
ПИГ I - VIII клас при СОУ "П. К. Яворов" гр. 
Стралджа участваха в състезание по скок 
на дължина  "Лъвски скок". От всяка група 
бе излъчен по един победител, който получи 
грамота. Възпитателите на ПИГ проведоха 
беседа с учениците на тема: "Васил Левски 
- живот и дело", за да се помнят делата на 
този велик българин, идеолог, революционер 
и обединител на нацията.

На 18.02.2016 г. учениците от ПИГV-VI 
и ПИГVII-VIII клас при СОУ "П. К.Яворов" 
гр. Стралджа отбелязаха с "Урок по родо-
любие" 143г. от обесването на Апостола 

Ïî÷èò çà íàé-âåëèêèÿ áúëãàðèí
Когато от дете научиш за подвига на Левски, когато с вълнение рецитираш стихотворението 

за онова бесило мрачно край гр.София , когато в училище за първи път осъзнаваш значението на 
думите „Ако спечеля печеля за цял народ, ако загубя , губя само себе си…”, всичко това остава 
трайно в съзнанието ти. И през целия си живот всеки път на 19 февруари ще искаш по своему 
да отдадеш почит към Васил Иванов Кунчев, Апостола на свободата. 

С минута мълчание за най-великия българин   учители и ученици от ОУ ”Хр. Ботев” Войника 
започнаха своето възпоменателно,  тържествено и достойно отбелязване на тъжния ден. Учениците 
с готовност участваха в програмата с рецитация на стихове, подготвиха презентация за живота и 
безсмъртното дело на Левски. И получиха своя незабравим урок за подвига в името на родината.

на свободата- Васил Левски. Възпитателите 
запознаха учениците с биографията на Левски, 
поднесоха им интересни факти за живота и делото 
на Дякона на свободата,  виртуално посетиха родния 
му град Карлово и  Къкринското ханче. Учениците 
рецитираха стихотворенията "България", "Обич" 

и "На Левски".  Особено въ-
одушевени бяха децата от ІІ б 
клас които, под ръководството 
на педагога Боянка Атанасова , 
в присъствието на  родителите 
проведоха своя час под надслов 
„Като Левски” със състезателни 
игри, рецитация на стихове , из-
пълнение на песни. С този урок 
всички присъстващи обогатиха 
знанията си за великия идеолог, 
революционер и Апостол на 
свободата – Васил Левски.
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Çà çäðàâå è áåðåêåòÇà çäðàâå è áåðåêåò
Кукери от Стралджа танцу-

ваха за здраве и берекет при 
кмета на община Стралджа 
Атанас Киров. Раздрънквайки 
хлопките маскираните мъже 
изпълниха традицията за из-
гонване на злите духове с по-
желание за спорна и успешна 
година. Г-н Киров поздрави 

кукерите за поддържането на 
народната традиция и ги уве-
ри, че лично той не само ще 
помага за съхраняване на този 
празник, но ще съдейства за 
участие на групата в престиж-
ни национални и международ-
ни изяви. Кукерските игри в 
Стралджа ще продължат в 

събота и неделя, за да може 
всеки дом да бъде посетен и 
благословен за здраве. 

Общинският  кукерски 
празник ще се проведе на 
13 март, когато се очаква в 
Стралджа да пристигнат гру-
пи от селата на общината и 
съседни области. 

Кукерите на Зимница 
събраха безброй почита-
тели в селото. Всички се 
наслаждаваха на богатия 
и изпълнен с огромно 

желание ритуал за здраве 
и берекет, за изгонване на 
злите духове. Впечатля-
ващото тази година беше 
броят на маскираните, 

участието на малки и го-
леми, разнообразието на 
персонажи. Майсторите 
на гугли и капашони по-
казаха десетки образци 

Áîãàò ðèòóàë, ðàçíîîáðàçíè ïåðñîíàæè

Традицията за кукерски 
игри в Иречеково се спазва 
като закон. Всеки път през 
февруари и винаги с едно ог-
ромно желание за съхранение 
на наследеното от дедите. Ку-
кери в Иречеково играят мъже 
на възраст и млади момчета, 
които могат да носят по над сто 
хлопки. Но  сред маскираните, 
които тази година бяха над 
40,  може да се открият и най-
красивите местни момичета. 
Те  сами изработват гуглите, 
обличат костюмите  и танцуват 
така, че да ти грабнат сърцето. 
Най-голяма радост за местните 
зрители и не малкото гости е 

присъствието на децата. Об-
лечени  не по-малко пищно от 
възрастните те правят първите 
си стъпки за участие в кукер-
ския празник, за да останат 
завинаги верни на традицията. 
Щастлив със своята група ку-
кери е кметът Николай Генов. 
Той пръв отвори вратите на 
дома си, за да посрещне маски-
раните, да ги почерпи, а те пък 
раздрънкват мощно хлопките 
да изгонят злото , кукерската 
булка гръмко благославя за 
здраве и берекет. „Така е било 
и ще пребъде! Браво на вас, 
иречековци за любовта към 
родното и за това, че не се умо-

рявате да съхранявате и обо-
гатявате този наш прекрасен 
народен празник!”, поздрави 
участниците в маскарадното 
шествие кметът на общината 
Атанас Киров,който бе гост 
на празника. Той истински се 
наслаждава на ритуала по за-
ораването и засяването, лично 
поздрави най-красивите кукери 
сред които мъже, момичета и 
малки деца. Кметът на селото 
Николай Генов сърдечно бла-
годари на всички отзовали се 
на поканата за организация 
на празника, които дават най-
добрия пример за съхраняване 
на българщината.

Повече от 70 маскира-
ни мъже, жени и деца се 
включиха в тазгодишния 
кукерски празник на с. 
Воденичане. И всички от 
красиви по-красиви, от 
страшни по-страшни! Като 
се почне от най-малките 
на по 2-3 г., ученици и 
студенти специално завър-
нали се във Воденичане от 
големите градове,  та се 
стигне до най-възрастните 
кукери на повече от 60 г. 
С еднакво желание са под-
готвяни кукерските такъми, 
цели семейства участваха в 
обличането и изпращането 
на кукерите в групата, коя-

то раздрънка хлопките във 
всеки дом. 

Площадът пред читали-
щето  в неделния ден се ока-
за тесен, за да събере всички 
желаещи да се насладят 
на  маскарадния спектакъл. 
Смесиха се домакини и гос-
ти от близо и далеч. Лично 
кметът на селото Милен 
Ангелов беше сред мас-
кираните и с удоволствие 
танцуваше за прогонване 
на злото. Изпълнявайки 
традицията за заораване и 
засяване, за благословия 
на булката и кукерско хоро 
воденичанци доказаха колко 
много обичат и тачат на-

родните традиции и дадоха 
обещание, че ще пренесат 
през времето тази красота. 
Да поздрави участниците 
в празника  гост на селото 
беше кметът на общината 
Атанас Киров, който беше 
приятно изненадан от до-
брата организация и всеоб-
щото желание Воденичане 
да се нареди сред селата на 
общината със своите голе-
ми  празници. За доброто 
настроение прозвучаха и пе-
сните на Тодор Кожухаров.

Групата на Воденичане 
ще вземе участие и в пред-
стоящия Общински кукер-
ски празник в Стралджа.

Â Èðå÷åêîâî òðàäèöèÿòà å çàêîí

Êóêåðñêè ïðàçíèê âúâ Âîäåíè÷àíå

на народно творчество, 
най-силните мъже сло-
жиха на кръста по над 
сто хлопки. И селото се 
огласи от гръмкия танц на 
кукерите, които посетиха 
всеки дом, благославя-
ха и получаваха щедри 

почерпки със заръката 
"Догодина пак заповя-
дайте!" Широко отвори 
вратите си за шарените 
гости и кмета на селото 
Милен Стамов. В недел-
ния ден множеството ос-
тана часове на площада, 

за да наблюдава задъл-
жителното заораване и 
засяване, изгарянето на 
злото , краденето на бул-
ката. Множество снимки 
запечатаха събитието, а 
любовта към традициите 
пламна с нова сила. 


