
 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!

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

НОВО!     НОВО!     НОВО!
ÏÀÂÈËÜÎÍ ÏÀÂÂÂÈËÜÎÎÍ 
„×ÀÉÊÀ” „×ÀÀÀÉÊÊÊÀ”” 

– СТРАЛДЖА

ÏÐÅÄËÀÃÀ:
всеки ден, вкл. и събота

Çàêóñêèòå, êîèòî îáè÷àòå!

 вкусни
 здравословни
 качествени

По народни рецепти,
с европейско майсторство!
Изпълнява поръчки на клиента 
за всякакъв вид тестени изделия

ЗА КОНТАКТИ: ТЕЛ.: 0886909070

 ÅÒ ”Ìèãëåíà 
Òîï÷èåâà” - Ñòðàëäæà,
 ул.”Хемус”/ срещу пощата/

ЗАКУСКИТЕ, КОИТО ОБИЧАМ!
Хапнете при Любчо и Меги!

 ÌÀÃÀÇÈÍ „ËÀÇÓÐ”
- Стоян Трифонов 

Стралджа, ул.”П.Яворов”
Облекло за всеки! Цени –народни!
С предпразнични отстъпки!

Äîáðèÿò èçáîð!Äîáðèÿò èçáîð!

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 3)   28. 1. 2014 ã. email: s_vesti@abv.bg

Áëèçî 9 ìëí. âëèçàò Áëèçî 9 ìëí. âëèçàò 
â îáùèíà  Ñòðàëäæàâ îáùèíà  Ñòðàëäæà
С икономичност и  ефективност 

тази година община Стралджа  
ще работи по изпълнението 

на обекти за около 800 000 лв. Такава 
е стойността на капиталовите разходи 
планирани на базата на  бюджетни 
средства и спечелени проекти. От 
външни източници, национални про-
грами и проекти общината  ще има 
възможност да  реализира инвестиции  
за  10 млн.лв. като за 9 млн. лв. има 
сключени  договори. Между обектите, 
които предстои да бъдат финансирани 
, са основния ремонт на читалищата 
във Войника и Воденичане, изграждане 

на слънчеви колектори за топла вода в 
ДВУИ Маленово, основен ремонт на 
ЦДГ – Войника, изграждане на спортна 
площадка в ОУ – Стралджа и др. По 
Програма „Красива България” предстои  
ІV етап основен ремонт на сграда об-
щинска администрация, работен проект 
дава надежди за  превръщане сградата 
на бивша болница в града в Дом за 
възрастни хора. С целеви субсидии 233 
хил.лв. ще се осигурят ремонти на об-
щински пътища  Воденичане-Иречеково 
, Джинот-Чарда-Зимница, Александро-
во- Поляна, път за Маленово и др. Пред-
видено  е проектиране изграждането на 

площадка за зимно поддържане между 
Стралджа и Воденичане. Според инж.
Радостина Василева, нач.отдел „ТСУ” 
подготвения проект за ПСОВ и подмяна 
на водопроводна мрежа в Зимница по 
ОП”Околна среда” е шанс за постига-
нето на една мечта. През годината ще 
продължи изпълнението на проекта за 
социално включване от 0-7 годишна 
възраст, който засяга ЦДГ в Лозенец, 
Зимница и ОУ-Стралджа. Два са проек-
тите на трансгранично сътрудничество, 
които ще продължи да изпълнява об-
щината през 2014 г.- за изграждане на 
фотоволтаично осветление  по главните 

улици на Стралджа, Лозенец, Зимница, 
Воденичане и изграждане на покрит 
канал  Стралджа.  Текат процедури по 
подписаният договор миналата година  
по ПРСР за реконструкция водопровод-
на мрежа с. Воденичане   и  изграждане 
пътища в Стралджа- Атолово, Водени-
чане- Джинот. Пролетта се очаква старт 
на реалните строителни работи. Много 
важно за Стралджа е осигуряване фи-
нансиране по проект към Програмата 
„ПИП” към Министерство на финан-
сите за изграждане на общински пазар. 
Проектът вече е представен в областна 
администрация. 

Ïðîìåíÿò  âúçíàãðàæäåíèåòî íà ñúâåòíèöèòå
Във връзка със Закона за изменение и допълнение на ЗМСМА и Правилника за органи-

зация дейността на ОбС на своето януарско заседание съветниците от Стралджа гласуваха 
промяна във възнаграждението си. Така основното възнаграждение на председателя на ОбС 
, което се определя на базата на брой жители в общината, от   45% ще нарасне   на 50% 
от размера на основното възнаграждение на кмета на общината при законно определен 
максимум от 90 %.  Месечното възнаграждение на общинските съветници , което до сега 
беше 30%, вече е в размер на 55 % от средната брутна работна заплата на общинска адми-
нистрация за съответния месец в община Стралджа. Тук законно определения максимум  
е 70 %.  От присъстващите 16 съветници 10 гласуваха „за” направеното от председателя 
Атанаска Кабакова предложение за промяна в месечните възнаграждения, един гласува 
против и 5-ма се въздържаха.

При неучастие в работата на ОбС по неуважителни причини, съветниците ще бъдат 
санкционирани по доклад на председателя. 
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Çàïàçâàò ðàçìåðà íà 
òàêñà áèòîâè îòïàäúöèòàêñà áèòîâè îòïàäúöè
По предложение на кметът Митко 

Андонов ОбС в Стралджа  потвърди 
определения със свое решение от 
2011г. размер на такса битови отпа-
дъци. Утвърдената план-сметка за 
дейност „Чистота” за новата година е 
в размер на 500 000 лв. При разработ-
ката на  очакваните приходи  са взети 
предвид очакваната събираемост по 
текущия облог  в размер на 282 948 лв., 
очакваната събираемост по недобора 
от минали години в размер на 158 
708 лв., както и преходните остатъци 
по населени места към 30.11.2013г. в 

размер на 58 344 лв.
Повече от 550 000 лв. са приходи-

те за такса битови отпадъци / ТБО/ 
през 2013г. като те се разпределят 
почти наполовина от юридически и 
физически лица. Средният процент на 
събираемост за 11-те месеца от юри-
дически лица по текущ облог достигна 
62%, а от физически лица – 59%. Като 
цяло текущия облог за ТБО за 2013г. 
е събран на 61% при 68% през 2012г., 
недобора е събран на 26%. Разходите 
за сметосъбиране и сметоизвозване за 
годината нараснаха до около 250 000 

лв. от тях за закупуване на нови съдове 
са изразходени близо  45 000 лв., за 
депата разходите надвишават 170 000 
лв., за поддържане на чистотата – над 
110 000 лв. За всички дейности  изра-
зходените средства достигнаха 570 000 
лв. Тревожен е фактът, че стойността 
на необходимите отчисления за тон 
отпадък за 2014г. при планирани  3 
236 т. е 48 288 лв. като завишението 
в сравнение с предходната година е с 
16 828 лв.

Община Стралджа е партньор по 
проект „Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците 
в регион Ямбол- Първа фаза” и има 
собствен финансов принос, който 
трябва да осигури. В план-сметката 
за дейност „чистота” за 2014г. не са 
заложени разходи за собственото учас-
тие на общината. Ако изпълнението 
на проекта продължи, част от сумата 
ще се покрие от вече натрупаните 
отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО. 
Съгласно проекта на Наредбата за реда 
и начина за изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията и отчисле-
нията, изисквани при депониране 

на отпадъци, общината би могла да  
използва натрупаните отчисления и за 
проектиране  и изграждане на площад-
ка за строителни отпадъци и за влагане 
на рециклирани строителни материа-
ли. От натрупаните отчисления  могат 
да се ползват средства и за компости-
раща инсталация. При необходимост 
ще бъде извършена актуализация на 
план-сметката за дейност „Чистота”.  
До края на 2013г. натрупаните отчисле-
ния по чл.60 и чл.64 от ЗУО  са около 
350 000 лв. За 2014г. се предвижда 
да бъдат направени  още 190 693 лв.

Нови 15 работни места  се откриват в община Страл-
джа от началото на годината по програмата „От социални 
помощи към осигуряване на  заетост”. Приоритетно 

Â ïîäêðåïà íà âàæíè ïðîåêòè
Първото за годината заседание на ОбС Стралджа стартира с 

единодушно решение за възлагане на кмета Митко Андонов да 
предприеме необходимите действия , свързани с подготовката и 
кандидатстването  за финансиране в ПУДООС с проект „Рекон-
струкция на водопроводна мрежа в с.Зимница – ІІ етап”. По време 
на обсъждането стана ясно, че общината разполага с готов техни-
чески проект. През 2013 г. е кандидатствано  за финансиране по 
мярка 321 от ПРСР с проект за изграждане на водопроводна мрежа 
в с.Зимница – І етап. Настоящият проект за втори етап отговаря на 
един от  основните приоритети от Плана за развитие на общината за 
периода 2007-2013 г., Подприоритет 3 „Подобряване състоянието на 
техническата инфраструктура и околна среда”, мярка 4 „Подобря-
ване на водоснабдяването и канализацията на населените места”, 
дейност 5 „Подмяна на външен водопровод – с.Зимница”.

С единодушие ОбС възложи на г-н Андонов да предприеме  и 
необходимите действия  , свързани с подготовката и кандидатства-
нето на община Стралджа с други два особено важни за района 
проекти – „Общински пазар на гр. Стралджа” за близо 300 хил.лв. 
и „Подобряване съществуващата улична мрежа в населени места 
на Община Стралджа” на стойност около 660 хил.лв. . И двата про-
екта са по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите” към Министерство на финансите.

Дадено бе съгласие  и за кандидатстване  по проект „Красива 
България” за финансиране на обект „”Основен ремонт сградата на 
общинска администрация – ІV етап” по мярка М01 „Подобряване 
на обществената среда в населените места”. Финансовият принос 
на общината в бюджета на проекта е в размер на 25 000 лв., което 
представлява 50% от общата стойност 50 000 лв.

Във връзка с подписан проект за отпускане на финансова помощ 
за проект „Изграждане на пункт за управление на животински 
отпадъци, община Стралджа” между общината и ДФ”Земеделие”- 
Разплащателна агенция, ОбС упълномощи кмета  да подпише Запис 
на заповед без протест и без разноски, платима на предявяване в 
полза на ДФ”Земеделие”- Разплащателна агенция в размер на 1 138 
069 лв. за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово 
плащане по договора.

Доста сериозна работа очаква 
съветниците от Стралджа през но-
вата 2014г. Утвърденият на първото 
заседание план визира всеки месец 
заседания с по 8-9 точки, което озна-
чава, че може да се очакват двойно 
повече в зависимост от периодични-
те задачи за изпълнение в общината. 
Така през февруари   освен приема-
не бюджета на общината за новата 
година е предвидено да се приеме 
Годишната програма за управление 
и разпореждане с имоти общинска 
собственост, годишен отчет за из-
пълнение програмата за управление 
на кмета Митко Андонов за мандат 
2011-2015 г., програма за развитие 
на читалищната дейност и културен 
календар за 2014, отчет на МК-
БППМН. Освен това са включени 
докладни записки за разпореждане 
с имоти и вещи – общинска соб-
ственост, предоставяне на имоти 
под наем, аренда или управление, 
одобряване на задания за проекти-

ране, допускане за изработване и 
одобряване на ПУП. 

В дневния ред за мартенското 
заседание основните точки ще 
бъдат свързани с обсъждане отчет 
за изпълнение на Общинската 
програма за закрила на детето за 
2013 и приемане общинска про-
грама за 2014. На вниманието на 
съветниците ще бъде Наредба № 
7 за условията и реда за съставяне 
на тригодишната  бюджетна прог-
ноза за местните дейности и за 
съставяне , обсъждане, приемане , 
изпълнение и отчитане на общин-
ския бюджет. Това е времето когато 
се взема решение за предоставяне 
на общински пасища, мери на зе-
меделски производители.

   През април предстои приемане 
отчета за изпълнение на общински 
бюджет за 2013г. Заложено е  об-
съждане на отчети за състоянието 
, управлението на общинската 
собственост и резултати от нейното 

Íàòîâàðåí  êàëåíäàðåí ïëàí
управление , доклади за изпълне-
ние годишния план за развитие 
на читалищната дейност и отчет 
за изпълнение на социалните дей-
ности заедно с план за развитие на 
социалните услуги през. Не по-мал-
ко натоварени са и летните месеци. 
Единствения ваканционен месец 
за ОбС е август затова пък през 
следващото  тримесечие отново ще 
има важни въпроси за обсъждане 
и необходимост от доста сериозна 
работа за взимане на решения свър-
зани с актуализация на бюджета, 
изпълнение на проекти по ПРСР, 
ТГС и ОПАК, актуализиране на 
план-сметка „Чистота” и приемане 
размера на ТБО за 2015 г.

   Представяйки новия план  
пред общинските съветници Ата-
наска Кабакова, председател на 
ОбС, подчерта, че той е отворен за 
включване на допълнителни теми, 
което прозвуча и като покана за 
разработка на нови такива. 

Представители  на Обществена фон-
дация „Мостове над Тунджа”, членове 
на НПО и инициатори за учредяването 
на Младежка телевизия, интервюираха 
кмета на община Стралджа Митко Ан-
донов. Вниманието изцяло бе насочено 
към работата на общинското ръковод-
ство с младите хора в града и общи-
ната, възможностите за реализация, 
участието в местното самоуправление, 
разработка на съвместни проекти и др. 
Като домакин г-н Андонов посрещна 
своите млади приятели  топло и ус-
михнато, заинтересува се от идеята, 
похвали  инициаторите и пожела 
успех. Търпеливо и изчерпателно той 
отговори на всички въпроси, което 
максимално задоволи любопитството 
на младите журналисти. Както споде-
лиха гостите, изборът на г-н Андонов 
да бъде първият интервюиран кмет от 
младежкия екип,   не е случаен. Той  
се основава на получената богата ин-
формация за активната съвместна ра-
бота на общината с младежките НПО, 

Çàåòîñò  çà 15 ìëàäè áåçðàáîòíè
назначените  със 
заповед на кмета 
Митко Андонов  са 
безработни  млади 
хора до 29 г. Пре-
димствено условие 
при избора беше те 
да са от семейства 
в които и двамата 
родители са безра-
ботни. Новоназна-
чените, които ще 
бъдат натоварени 
със спомагателни 
дейности в община-
та, ще работят  по 6 
ч. през следващите 
12 месеца на годи-

ната. В началото на м.март се очакват 
още  15 назначения по същата програ-
ма. В началото на годината преназначе-
ние получиха и 19 души, които, отново   
по програмата „От социални помощи 
към осигуряване на заетост”, ще бъдат 
заети с дейност „неотложни аварийни 
действия при зимни условия”.

Общината кандидатства и по Ре-
гионалната програма за заетост. Одо-
брението е за 10 работни места при 
заявени двойно повече. 

Въпреки усилията  за осигуряване 
на допълнителни работни места по 
програми, община Стралджа поддър-
жа висока безработица. В края на 
2013 г. бяха отчетени  над 30 на сто 
безработни.

Îïèòúò "ñðåùó" ìëàäîñòòà

подкрепата на местни инициативи, 
даване възможност за изява на млади 
и квалифицирани хора , включването 
им в управлението.

  Момчил Стоев, който е ръководи-
тел на младежкия екип и член на УС на 
фондацията,  не без гордост сподели, 
че журналистическата работа, която е 
напълно безвъзмездна, дава много се-
риозни уроци за развитието на  екипа, 
осигурява интересни запознанства. Не 
е без значение и това, че момчетата и 
момичетата  набират самочувствие, 
поставят си нови цели за свой принос 
в развитието на гражданския сектор, 
обогатяват се и вярват, че може би това 
е един от начините да открият своята 
любима професия.

   Със съдействието на г-н Андонов 
в  рамките на проекта младежкият екип 
се срещна и с група млади хора от об-

щината, които споделиха пред камерата 
своята работа, мечти и идеи. В хода на 
разговорите  Янко Стоянов, Николай 
Кремъков,  Цветелина Тончева,  Койчо 
Тончев, Пламена Йорданова, Денка 
Георгиева, Жанет Добрева, Веселин 
Господинов, Ина Колева, Георги Ни-
колов   споделиха задоволството си, че 
могат да се реализират в общината, да 
развиват свои инициативи, за което по-
лучават подкрепата на ръководството. 
Всичко това е  достатъчна мотивация  
да бъдат по-активни и градивни в 
работата си.
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Спад на регистрираните  престъ-
пления  с 27,63% отчете РУ”Полиция” 
Стралджа за изминалата 2013г., която 
се определя като една от тежките 
години за общината  по отношение 
на престъпността. През този период 
се наложи  РУ”Полиция”  да работи с 
намален състав поради командировки 
на служители както към операции на 
столична полиция , така и в помощ  за 
охраняване на южната граница. Йор-
дан Йорданов,  нач. на РУ”Полиция” 
Стралджа представи своя отчет пред 
целия състав на управлението и  гос-
тите комисар Георги Георгиев, зам.
директор на ОД МВР Ямбол и Иван 
Георгиев, зам.кмет на общината.

Прави впечатление, че отново 
най-сериозен дял се пада на краж-
бите в района,   80 на сто от които 
са извършени от представители на 
ромското население.  Според г-н Йор-

данов  причините за извършването 
на този род престъпления се коренят 
в съсредоточаването на компактни 
групи ромско население в общинския 
център и някой от селата, наличието 
на множество  изоставени и безкон-
тролни къщи и дворове както и не 
малкото самотноживеещи възрастни 
хора.  РУ”Полиция” отчита спад 
на регистрираните престъпления с 
27,63%. От 154 през 2012г. през 2013 
са регистрирани 114  като разкрива-
емостта  е увеличена от 59% на 64 
%. Не е без значение и факта , че на 
територията на общината са прове-
дени 41 специализирани полицейски 
операции.

Престъпленията с неизвестен 
автор са 43 , а тежките престъпления-  
9 срещу 11 за предходната година. 
Сред криминалните престъпления 
се запазва тенденцията за най-голям 

Òðóäíè óñïåõè â 
òðóäíè óñëîâèÿ

брой кражби – 53 през 2013, което е 
половината от всички престъпления 
в общината. От тях са разкрити 25.  
През  2012г. този род престъпления са 
били 83. Според отчетът разкритите 
домови кражби от минали години са 
12.  От регистрираните 3 кражби от 
магазини   няма нито една разкрита 
за сега. За периода  29 престъпления 
в общината се определят като общо-
опасни, от тях 26 са разкрити. Ико-
номическа полиция е работила върху 
9 престъпления. С широк обществен 
отзвук са разкритите 5 телефонни из-
мами, въоръжен грабеж в Палаузово, 
кражба на 48 пчелни кошера в Страл-
джа и въоръжен грабеж в Маленово. 

За периода са образувани 19 бър-
зи производства. Извършени са 270 
проверки на учебни заведения, 309 по 
КОС, изработени са 3 нови работни 
карти по наболели проблеми. Съста-
вени са 1119 акта за административни 
нарушения  и над 1500 глоби по фиш. 
Актовете по нарушение ЗДП са близо 
500,  плюс още над 1500 фиша. По 
Наредбите на общината са съставени 

158 акта. В района  през годината се 
отчитат 43 ПТП, от които 5 тежки с 
1 загинал и 5 ранени, 38 – с матери-
ални щети. Най-честите причини за 
тези произшествия са несъобразе-
ната скорост, неспазване на знаци, 
неправилни маневри. Нарушенията 
вследствие употреба на алкохол са 16.

Тенденцията на престъпността в 
общината е за увеличение, въпреки 
широката превантивна работа и пред-
приетите  мерки. Прогнозира се и  
завишение   престъпленията от мало-
летни и непълнолетни . Компактната 
ромска маса ще продължава да бъде 
показател за престъпността в района.

Давайки заслужено висока оценка 
за работата на полицаите през отчет-
ния период г-н Йорданов направи  
препоръки за  запазване темповете 
на превантивната работа, прилагане 
на стратегията „Полицията в близост 
до обществото”, съсредоточаване на 
вниманието  върху  обучение на със-
тава, ежемесечно отчитане на резул-
татите от работата и набелязване на 
мерки за преодоляване на възникнали 

трудности.
Комисар Георгиев, който също 

определи 2013 като изключително 
натоварена година,  изрази благодар-
ност към състава в Стралджа, който 
е съумял добре да изпълни поставе-
ните задачи. Той обърна внимание на 
това, че   очакванията на обществото 
от полицията ще продължават да се 
повишават, което налага и нови отго-
ворности. Според комисар Георгиев 
на територията на община Стралджа 
са извършени най-много специализи-
рани полицейски операции, сериозно 
е вниманието за опазване на СС 
продукция и като цяло за опазване 
имуществото на гражданите. Разбира 
се , има още много какво да се желае. 
Но екипът в Стралджа работи добре. 
Това мнение поддържа и г-н Георгиев, 
зам.кмет, който от името на кмета 
Митко Андонов поздрави полицаите, 
благодари за сериозната и отговорна 
работа с уверението, че общинското 
ръководство ще продължава да оказва 
помощ и съдействие за осигуряване 
спокойствието и реда в общината.

Ïîãðîì â ïîìïåíà ñòàíöèÿ
Жителите на с. Поляна останаха без вода за няколко дни 

през миналата седмица. Причината е кражбата в местната 
помпена станция  и необходимостта от сериозен ремонт за 
възстановяване на съоръженията. Според км.наместник Сто-
ян Стоянов водата започнала видимо да намалява  още от 
вечерта на 19 януари. Когато на сутринта водопроводчикът  
проверил  станцията се оказва, че водоемът е на половина, 
вода от помпите няма, всичко в станцията е поломено. Раз-
бити са  трафопоста и трансформатора. Трансформаторното 
масло е източено, липсват шини, изрязани са дебели кабели, 
разрушено напълно е и ел. таблото. След доклада в кмет-
ството и във ВиК, на място пристига работна група от РУ 
”Полиция”, започва разследване, но засега не е ясно кой е 
извършителя на вандалската кражба. Според местните хора 
възможния кяр от обира  да е за около 120 лв. от вторични, а 
ремонта, който ще трябва да извърши ВиК , ще надмине 30 
хил.лв. Никой не вярва, че кражбата е извършена от местни 
хора, съмненията са за гастрольори. Вредите за селото, обаче, 
са доста тежки. През следващите дни хората ще трябва да се 
запасяват с питейна вода от 2-3 селски  чешми. 
Часове след кражбата  стана ясно, че кметът на общината 

Митко Андонов, който също е уведомен за кражбата, съдейст-
ва за по-бързото възстановяване на станцията. Разпоредено 
е, за улеснение на жителите,  да се  използва и  гравитачния 
извор в селото. 
Ръководството на ВиК дружеството в Стралджа  е разтре-

вожено от наглата кражба в помпената станция на с. Поляна. 
Търсят се начини за охрана на останалите помпени станции 
в общината, за да не осъмнат и други такива съоръжения  в 
погром.

Община Стралджа има свои-
те нови  Вътрешни правила за 
общинска администрация. Те са 
разработени в изпълнение на про-
екта по ОП”Административен 
капацитет” „Община Стралджа 
– за ефективна структура и 
подобрена дейност в полза на 
гражданите и бизнеса” от екип 
на „Интернешънъл Хюман ри-
сорсиз” София.  Изразявайки за-
доволството си от добре свърше-
ната работа Атанаска Христова, 
секретар на общината и ръково-
дител на проекта, подчерта важ-
ността на проекта и Вътрешните 
правила, които са плод на една 
сериозна работа  за подобряване 
целия процес по обслужване на 
гражданите и бизнеса, контрол 
и координация между звената, 
стремеж към нововъведения и 
европейско отношение към ра-
ботата и клиентите. Като пред-
ставител на фирмата, изпълнител 
на обществена поръчка,   Невена 
Цачева лично връчи на кмета на 
общината Митко Андонов пакета 
документи изразявайки благо-
дарност към екипа за доброто и 
полезно сътрудничество с поже-
лание новите Вътрешни правила 
да бъдат настолна книга за слу-
жителите  като чрез тях в общи-
ната да се постигне максимално 
добро качество по обслужване на 
гражданите и бизнеса.”Чрез тези 
правила община Стралджа  влиза 
в групата на малкото общини у 
нас  с такъв ценен интегриран 
наръчник от правила!”, подчерта 
г-жа Цачева пред кмета Митко 
Андонов, заместниците му Иван 
Георгиев и Мария Толева и целия 
екип по проекта начело с ръко-
водителя  Атанаска Христова, 
секретар на общината. 
В разговора по подготовката 

на правилата стана ясно, че  
новите Вътрешни правила са 

Çà åâðîïåéñêî àäìèíèñòðàòèâíî 
îáñëóæâàíå

отворени за допълнения и из-
менения, те ще бъдат повод за 
дискусия сред служителите през 
призмата на практиката и като 
стъпка  към следващата дейност 
: провеждане на съпътстващи 
обучения. „Чрез Вътрешните 
правила нашата община  постига 
повече яснота и прозрачност 
в работата си. Такава беше и 
целта ни когато разработвахме 
този първи проект по ОПАК, 
подчерта г-н Андонов изразя-
вайки убедеността си, че  те 
ще помогнат за подобряване на 
работата, ще дадат тласък на 
нови идеи и ще се превърнат в 
стимул за европейско отношение 
към работата и клиентите. Спо-
ред  доц.д-р Милена Стефанова  
от СУ”Климент Охридски”,  
Вътрешните правила са много 
добра основа за надграждане 
още повече, че общината разпо-
лага с един завиден потенциал. 
Цитирайки една известна мисъл 
„Местната власт е школата за 
демокрация” тя подчерта , че 
общинските служители  в Страл-
джа всъщност са потвърждение 
са истинността на това твър-

дение, защото „ именно тук,, в 
публичния сектор, се научава 
всичко, защото се работи по 
много направления”. Тя препо-
ръча горещо  добрите практики 
да станат видими чрез даване 
на широка публичност, което 
ще бъде добро промоциране на 
общината и предаване опита на 
други общини.  
Вътрешните правила, които 

предстои да бъдат утвърдени 
със заповед на кмета, ще станат 
задължителни и всяко неизпъл-
нение ще носи дисциплинарна 
отговорност, потвърди юриста 
на екипа Радостина Стоянова. 
Като нач. отдел ТСУ инж.Радо-
стина Василева изрази своята 
благодарност към колегите от от-
дел „Административно- правен”  
за активността по подготовката 
на правилата , което изцяло 
ще помогне за укрепване на 
дисциплината, взискателността 
към изпълнение на задължени-
ята, отговорността  и ефекта 
от общата работа на общината. 
„Тези правила са решителен 
атестат в полза на общината!” 
подчерта тя.

Ïîâèøåí êîíòðîë
В  община Стралджа през миналата година  са съставени 445 

акта за установяване на административни нарушения.  Спрямо 2012 
те са нараснали с 37%. Най-голям се оказва броят на актовете по 
ЗМДТ -224. По ЗОССИ актовете са 57 като увеличението тук е с 
39 %, дължащо се на завишения контрол по опазване на селско-
стопанската продукция.  По Наредба № 1 за обществения ред на 
територията на общината съставените актове са 89, по Наредба 17 
за регистрация, отчет, правила на движение  и изисквания, на които 
да отговарят ППС с животинска тяга, актовете бележат увеличение 
спрямо 2012 г. 73%, което е резултат от предприетите мерки за 
контрол по регистрацията на тези ППС. 

По съставените актове са издадени 439 наказателни постановле-
ния на обща стойност 20 340 лв. По наложените глоби събраната 
сума в общината е 7 060 лв. От 2005 г. до 2013г. за принудително 
събиране в НАП са предадени  1113 преписки на обща стойност 
72 527 лв., събраните до края на миналата година са  5 606 лв. или 
7,7% от дължимите.
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Ïðÿñíà äèíÿ ïðåç ÿíóàðè
Д е с е р т ъ т , 

който  пред -
ложи на свои 
приятели  Дин-
ко Иванов от 
Стралджа   в 
средата на яну-
ари е колкото 
необичаен, тол-
кова и оригина-
лен. Става дума 
з а  …прясна 
диня! Отгледа-
на в оранжерия в града динята, като в приказката,  расла 
и порасла като за чудо и приказ. Добре повлияна от 
необичайните януарски температури и от топлите грижи 
на стопанина, плодът  събрал достатъчно захарност,  
стана повод за коментар може ли градът да възстанови 
и разшири оранжерийното си производство. Защото 
има условия, има традиции, има и опитни работници. 
Не липсва желание, остава само да се намери някой, 
който да инвестира в това производство. 

    Динко Иванов е любител- зеленчукопроизводител 
и овощар.  Благодарение на упорития труд винаги по-
лучава максимално добри резултати от производството. 
На неговата трапеза присъства цялата гама традиционни 
плодове и зеленчуци, а гостите  в дома му остават оча-
ровани и от майсторски приготвените  стралджанска  
ракия и вино- мискет.

350 ã. îò ñúçäàâàíåòî íà Êðàëñêàòà ïåõîòà â Àíãëèÿ
Ãîñò íà áðîÿ: Òåðè Óèíòúð, âåòåðàí îò Êðàëñêèÿ áðèòàíñêè ëåãèîí

Äà íàïèøåø  
ñàì ñúäáàòà ñè!

ВИЗИТКА: 
Тери Уинтър е роден на 7 април 1955 г. в гр. Порт-

смут, Великобритания. Заедно с брат си израства в 
обикновено английско семейство, в което бащата е  
шофьор, а майката – домакиня. В атмосфера на обич 
и разбирателство получава необходимото възпитание. 
Записва се да учи средно образование в гр. Оксфорд, 

но напуска училището на 16 г., за да се запише в пе-
хотата. Тази постъпка  променя живота му  и дава 
шанс не само да постигне голямата си мечта, но и да 
се изгради като личност.
След почти четвърт век военна служба се пенсиони-

ра. Преди  7 г. купува имот и се установява да живее  
в Зимница.
Вдовец. Баща на 3 дъщери.
Хоби - риболов, компютри 

- Ст. сержант Уинтър, 
кога и защо избрахте да жи-
веете в Зимница?

- Вече бях приключил с рабо-
тата си в пехотата, на 40 г. имах 
своите  нови планове. В допъл-
нение на пенсията работех в 
мебелна къща, разнасях мляко, 
създадох своя автомивка… Но 
в хода на  ежедневието с жена 
ми усетихме, че сме уморени 
от това, което се случва днес в 
Англия. Много данъци за мест-
ните хора, данъци за всичко, 
включително и върху пенсията! 
В същото време на емигрантите 
държавата осигурява достатъч-
но средства за живот, вкл. и 
джобни, за цигари. Обидно ми 
беше баща ми да е работил 50 
г. и да му се налага да живее 
с мизерна пенсия… Не е без 
значение и влажния климат на 
острова. Започнахме да търсим 
друго място за живот. Така 
попаднахме на България. Тър-
сехме имот в населено място, 
което да е с добри комуникации, 
близо до ж.п.гара и магистрала, 
с добър климат. Така избрахме 
Зимница. Продадох целия имот 
в родното място  и  ето ме тук!… 
Какъв риск е това, нали? Но той 
самия  живот е риск!

- Как стана така, че  посве-
тихте живота си на Британ-
ската кралска пехота?

- Когато човек е на 17 г. няма 
как да не си зададе въпроса 
„Какво ме очаква в бъдеще?” 
Живеех в един малък град, 
мислех си „Цял живот ли ще 
остана тук? Винаги ли ще правя 
едно и също?” Дадох си сметка, 
че това не е за мен. И пожелах 
да вляза в пехотата. Имаше, 
обаче, сериозна пречка. Като 
непълнолетен родителите ми 
трябваше  да подпишат, че са 
съгласни с това решение. Баща 
ми веднага подписа, но майка 

ми го направи едва когато  той 
категорично  й каза:”Ако не 
подпишеш няма, да се почувст-
вам добре!”

- Какво се случи после?
- Последваха 34 седмици 

много сериозно обучение на 
кандидатите за пехотата. От 67 
души изпитите за физическа и 
психическа подготовка  успяхме 
да вземем само …17! И 
то за специалните части! 
Тогава още не знаех как-
во ме очаква.  Нямаше 
интернет, информацията 
ми беше само от прове-
дени разговори. Първият 
ми спомен от приема е 
свързан с отрязването на 
косата ми. Всичко стана  
само за 30 секунди! И без-
платно! После всяко след-
ващо подстригване си го 
плащахме. Бях много горд 
с униформата. Не всеки 
може да я облече! Това 
трябва да се заслужи! 

- Кои са най-интерес-
ните мигове от служба-
та Ви в Кралския бри-
тански легион?

- Когато приключих 
обучението, на първия 
парад. Почувствах се 
много щастлив когато 
ни поканиха да излезем 
напред и  чух думите: „Вие 
вече сте пехотинци!” От там 
нататък всичко вече е платена 
работа, обучение което трае 
ежедневно , при най-различни 
условия. Всеки ден трябваше 
да пробягваме в продължение 
на около 6 ч. по 50 км. , при 
това с цялото снаряжение на 
гърба, което е  около 70 кг. При 
минус 35 градуса в Канада с 
Арктическата пехотна единица 
сме карали  ски в местности  
които  са истинско изпитание за 
човешкия организъм, трябваше 

да прилагаме  различни тактики 
за оцеляване, вкл. попадане в 
дупки в леда или да укрепваме 
организма с чай от кората на 
дърво…На другата крайност 
бяха дните в райони с много 
високи температури, където 
трябваше изцяло да прилагаме 
друга тактика за оцеляване. Част 
от нашата работа беше преходи 
през пустинята,  скачане с па-
рашут, мисия в подводница…  
Всички тези изпитания помагат 
не само за физическо , но и 
психическо укрепване. Затова 
ние,  от пехотата, имаме един 
девиз :”Само болка е! И спира 
да те боли, когато спре!”

- Винаги сериозно ли при-

емахте всяка мисия, как се 
разтоварвахте?

- Сериозно е до време! Иначе 
се спасявахме със страхотно 
чувство за хумор. Този англий-
ски хумор понякога е черен, 
малко груб, дори циничен, но 
оздравителен. Ние най-добре 
знаем, че трябва да се радваме 
на живота, да го празнуваме 
всеки ден! С хумор изразявахме 
много често какво мислим. Така 
когато братът на принц Чарлз 
не беше одобрен за пехотинец, 

сложихме тениски с надпис: 
„Можеш да превърнеш жаба-
та в принц, но не и принца в 
пехотинец!” Това беше нашата 
закачка , но и нашето одобрение, 
че за пехотинецът изискванията 
са равни за всички, без изклю-
чение!

- На какво още Ви научи 
пехотата?

- На самоуважение, до его-
изъм, на гордост, на лоялност, 
самодисциплина, честност, ис-
креност… На пъргава мисъл и 
действия, на правилно разби-
ране  към случващото се около 
нас и винаги адекватни реакции.

- Тази мъжка работа не Ви 
ли направи много груби?

- Не! По-скоро мъжествени. 
Мога да твърдя, че всеки от 
нас  се съхрани като кавалер 
с нежно, внимателно  и дели-
катно отношение към жените. 
Обичаме жените! Най-трудната 
работа за пехотинеца е работата 

на …съпругата му, която 
трябва да издържи дъл-
гите  и опасни отсъствия 
на съпруга, да се справя 
сама с трудностите на 
живота, да има силата и 
търпението да го чака. 
Защото рискът  той да не 
се завърне  е огромен.

- Какво означава за 
Вас изразът „подвиг в 
името на родината”?

- Няма такъв подвиг! 
Герои са тези, които вече 
са погребани! Ние просто 
си вършим работата! Ако 
ме питате в личен план 
днес признавам, че аз 
бях много голям патриот, 
но Англия се промени, 
тя не е страната, за която 
рискувах живота си! Днес 
се чувствам чужденец в 
собствената си страна. 
Там срещам хора от целия 
свят, но много рядко – ан-

гличани. Преселението е факт, а 
това променя и мисленето.

- Как се отразява дългого-
дишната военна служба на 
сегашния Ви живот?

- Не е трудно да се приспосо-
бя при новите условия. Просто 
трябва  да „превключа” копчето. 
И в пехотата е така, оцеляваш 
защото  имаш пълен контрол 
над съзнанието.

- Сънувате ли загиналите 
си приятели?

- Да, имам проблясъци. Но 

се мъча да изключвам. Считам 
себе си прекалено за късметлия, 
че оцелях. Сигурно защото съм 
роден на Разпети петък, бил съм 
едва килограм и половина. До 
3г. не съм излизал от болница-
та. Дори съм казвал „майко” на 
медицинската сестра. Но  какво  
копеле пък станах!

- Познаваме Ви като член 
на английската общност в об-
щината и най-вече с организа-
ция отбелязването на Деня на 
паметта в Тамарино. С какви 
мисли всяка година посрещате 
този легендарен ден?

- С гордост! С уважение, 
респект и чест!  Това е денят в 
който почитаме всички загина-
ли, където и да са били те. Това 
е  денят, в който се просълзявам. 

- Като главнокомандващ 
видяхте лицето на войната, 
имало ли е моменти на страх, 
несигурност? 

- Обучени сме да не се стра-
хуваме. Може дори да се твърди, 
че действията ни са като на 
роботи. Едва сега  вече съм себе 
си. Махнах щепсела! Да, успях 
да се съхраня като личност, но 
много други не съумяха. От 

претоварването бушона може 
да изгори! 

- Ако трябва да дадете съ-
вет на днешните млади хора 
какъв ще бъде той?

- Да открият целта в живота и 
да се борят за постигането й! Да 
не се оставят на течението, да 
работят върху себе си, да не про-
хабяват живота си , да помнят, 
че младостта отминава бързо, 
времето трябва да се използва 
пълноценно! Животът е театър, 
но ние го правим осмислен, 
необходим, целенасочен, вкл. 
забавен и красив!

Р.Р. При пенсионирането си 
ст.сержант Тери Уинтър, който 
е охранявал и английската крали-
ца,  получава  масивна статуетка 
„ За активна служба!”, пази 
в архива си безброй интересни 
снимки от ежедневието и ми-
сиите, които често разглежда 
мълчаливо. Обича да  готви вели-
колепни вкусотии   докато слуша 
Павароти  и отпива чаша червено 
вино. Разтоварва се и  с музика-
та на Фреди Меркюри, на който 
прилича много  в младостта си. 
Не крие, че мисли за смъртта, 
но не повече от всеки друг! Про-
дължава да обогатява знанията 
си за света. Притежава и чете 
с удоволствие  книги за истори-
ята на България, познава добре и 
тази на Зимница. Отделя време 
за  посещение на  интересни за-
бележителни места. Споделя, че 
от сега е подготвил речите си за 
Деня на паметта. Особено тро-
гателна е тази към съпругите, 
написана като  поетичен разказ 
за живота на войника от пехота-
та и чувствата, които изгарят 
човешкото сърце.  Чете ги прав, 
изпънат като струна, забравил 
за догарящата цигара в ръката 
и чашата вино до него. Респект!
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Íà ìóøêàòà – 
ïðàñåòà êàòî òåëåòà
Много добра ловна година ще отбележат представителите 

на Ловно-рибарско сдружение „Стралджа”.  Eдин от показа-
телите за това е успешния лов на диви свине. Само за вре-
мето от 5 октомври до 25 ноември  отстреляните по ловните 
полета на община Стралджа глигани наброяват 83, което е 
далеч повече от предходни години. Причините  за тази добра 
слука са няколко. На първо място  е сериозното подхранване 
на дивеча, което задържа животните в района и помогна  за 
максимално добра ловна „жътва”.  След това, разбира се , е  
майсторството на местните стрелци, които явно се ползват и 
от добър късмет. 

Прасета като телета отстреляха ловците на Зимница и 
Каменец. В двете ловни дружинки имат по 9 отстреляни гли-
гани, като някой от екземплярите са по около  300 кг. Също 
по толкова бройки имат отстреляни и ловците от дружинките 
в Леярово където като отличници в стрелбата се спрягат  Ва-
лентин Георгиев и Димитър Недялков. В  Първенец буквално 
дишат във врата на леяровци със също толкова отстреляни 
екземпляри.  С най-много  ловни подвизи, обаче, се записаха 
авджиите от малкото с.Александрово, където падналите на 
мушката диви свине наброяват 11. Шест диви  прасета пазят 
самочувствието на ловците от ІІ ловна дружинка  Стралджа, 
докато  тези от първа все още нямат нито едно попадение и 
едва ли не правят магии, за да се запишат между майсторите. 
През това време с  попадения се хвалят ловците от Лозенец, 
Маленово, Иречеково, Недялско, Палаузово… В Люлин като 
ербап-стрелци се славят Стоян Делчев, който е и председател 
на местната дружинка, Костадин Митев, Ангел Иванов, Янко 
Тодоров, Иван Митев, Йордан Терзиев. В Правдино обсъждат 
подвизите на Бойо Тодоров, Димитър Иванов, Илия Койнов. 
Войничани се записаха в активния ловен сезон с успешния 
отстрел на Мирослав Марков и Светослав Господинов.

Всеки излет става повод за преглед на предишните подвизи 
и надпревара кой и колко още диви прасета ще добави към 
общинската ловна статистиката. Вече почти не остана лов-
джийско семейство в което да не съхраняват ловни трофеи 
от битките с глиганите. Между най-добрите стрелци обик-
новено попадат млади ловци с изострени сетива и доказана 
решителност да се справят и в най-опасните ситуации. Така 
младият Жечко Вълчев  е героят на ІІ стралджанска дружинка 
със своите две отстреляни прасета в рамките на два излета, 
а като бонус добави още едно  като гост в дружинката на 
с.Крайново. В Зимница се носят легенди за удара на Едрьо 
Едрев, който имаше късмета в един излет да попадне на цяло 
стадо глигани. Друг зимничански ловец, Руси Стефанов пък 
имаше щастието да гърми успешно по отличен възрастен 
екземпляр и сюрия малки прасета.  Още две прасета записаха 
в актива си ловджиите на Зимница чрез гостенката Нина  Ива-
нова и Атанас Тенев. Любопитни са и ловджийските истории 
на иречековци. В Богорово пък  се хвалят с отстреляните  в 
местността „Конски дол” лисица и пет чакала. Според пред-
седателя на дружинката Кръстьо Динев  тепърва има да се 
говори за ловджиите на Богорово. На този етап богоровския 
зет Георги Майсторов  с отстреляните  15 чакала и една лисица 
с право е един от фаворитите.

Дивечът  в ловните полета на стралджанско не е  на свърш-
ване. Горите пазят още много диви прасета, които ще бъдат на 
мушката на авджиите. Има още какво да се очаква от местните 
ловци, които умело пишат историята на ловното сдружение и 
дават самочувствие на всички, които членуват в тази сериозна 
и авторитетна организация. 

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Тя е само на 19 г. Скандално 
млада и удивително талантлива. 
Все още , обаче… не знае това. 
Търси себе си чрез онова, което 
рисува на белия лист. Краси-
мира  Георгиева Кирова е от  
Стралджа,   ученичка в 12 клас 
на Художествената гимназия в 
Сливен. Тръгнала по трънливия 
път на изкуството с убеде-
ността, че може да се докаже 
в една  сериозна конкурентна 
среда. Едва в седми клас усеща 
удоволствието от това да твори 
красота с молив и четка. На 
изпита се справила чудесно с 
постановката от кълбо, кубче и 
ваза, оценката 5,46 директно я 
прави част от поредния випуск 
на Художествената гимназия. 
Учителят, който определя като 

Èçêóñòâîòî, êîåòî äàâà 
êðèëå çà ïîëåò

любим и оценява като творец и 
педагог, е  Тодор Терзиев. 

Днес Краси може да твърди, 
че добре владее  тънкостите 
на живописта, справя се с 
рисуване на портрети, вкл. 
и от снимка, удоволствие за 
нея е да посвещава време на 
батик и художествена тъкан, 
експериментира с моден ди-
зайн… Продължава да търси  
доказателства къде е най-добра, 
търпеливо се вслушва в онези 
знаци, които й дава интуицията, 
вътрешното усещане. Разбира 
се, не подценява мечтите, които  
са доста смели.  Междувре-
менно определя себе си като 
спокоен творец. Избира за го-
дишния си изпит, обаче,  темата 
„Агресия”. От сега е наясно, че 
в изображението ще доминират 
по-студените цветове с акценти 
и контрасти от топлите, ще 

има остри малки и по-големи 
форми, ще има движение и чув-

ство... Питам как ще нарисува  
добротата. Замисля се. Не иска 
веднага да даде воля на въоб-
ражението. Очаква сигналите, 
които ще й даде сърцето, после 
ръката ще се погрижи. Пак така 
търпеливо, бавно, старателно 
рисува други свои шедьоври. 
Паното  „Морско дъно” е изва-
яла с … парчета от найлонови 
торбички, има пано, в което 
присъстват китайски йероглифи 
/ама че хрумване!/, признава, че 
й харесва да рисува и икони. 
Не се е замисляла от къде идва 
таланта й, но като човек от  се-
мейство с традиции добре знае 

за дарбата на  прадядовците 
Кольо  и Георги Железчеви, не 
без гордост споменава за бра-

товчед си  Румен Балтов, дори 
за художествените умения на 
леля Мими. 

В откровен разговор за из-
куството Краси признава, че 
се интересува от творците, 
родени в Стралджа. Всеки техен 
успех й дава самочувствие и в 
същото време я предизвиква да 
бъде между най-добрите. Едно 
е ясно, творбите на Краси се 
харесват! Само от  преди месец 
тя си позволи да ги направи 
достояние чрез интернет мре-
жата и се оказва, че има голям 
брой почитатели. 

Това й дава да разбере, че 
очакванията към нея се пови-
шават. Надеждите си свърза с 
успешно приключване на сред-
ното образование и кандидат-

стване в Художестве-
ната академия. Краси 
е доказателство, че в 
изкуството всеки по-
стига не само колкото 
може, но и колкото си 
поставя да постигне. 
А тя няма намерение 
да спира на пътя! С 
пожелание талантът 
й да се разгаря като 
буен огън, да поднася 
нови и нови изне-
нади , да ни радва 
с постиженията си, 
Стралджа  ще се рад-
ва да види  и нейна 
първа самостоятелна 
изложба.

Î÷àêâàíå çà 
äîáðè ïðèõîäè 
îò ñîáñòâåíîñò
През 2014 г. очаквани-

ята на община Стралджа 
за приходи от общинска 
собственост  са за близо 
800 000 лв. Мая Димо-
ва, нач. отдел „Стопански 
дейности” определя тази 
стойност като постижима. 
Основният резерв както 
и през миналата година 
остават приходите  от наем 
на земеделска земя. Очак-
ванията са постъпленията 
да надскочат 215 000 лв. С 
решение на ОбС началните 
търгови цени имат извест-
но завишение от миналата 
година и сега не  се плани-
ра промяна. Залага се на 
повишената събираемост 
на сумите от наемателите. 
В новия бюджет се плани-
рат 168 274 лв. постъпле-
ния  от продажба на дърва 
за огрев. Още   50 000 лв.  
се очаква да постъпят  като 
приходи от имущество, 
като завишението спрямо 
предходната година е с 
1,12%. От концесии пла-
нираните постъпления в 
бюджета  са 220 000 лв. 

Каквито и пожелания да от-
правим към бабите , те ще бъдат  
малко и недостатъчни. Защото 
бабата във всички времена е 
давала и дава доказателства за 
една огромна любов събрала в 
себе си  топлина, загриженост, 
готовност за помощ, съпричаст-
ност към съдбата на младите. 
Има един ден в който можем да 
целунем ръка на бабата, да й се 
поклоним, да засвидетелстваме 
своята обич към нея – и това е 
Бабинден. Да, всъщност това е 
времето когато правим поклон 
към всички които помагат за 
раждането на новия живот. За-
това народът има своя празник, 
има наречен ден в който жената-
майка измива ръцете на жената 
– баба, покланя й се доземи и 
благославя да има повече деца, 
да са здрави, умни и красиви!

На Бабинден в община Страл-
джа  читалища и пенсионерски 

Öåëóâàì òâîèòå äîáðè ðúöå!

клубове станаха организатори 
на празника по места. Събраха 
се млади и по-стари жени, за 
да възродят традицията, да 

пресъздадат обичая, 
да се повеселят и да 
вдигнат наздравици.  
В Джинот Николина 
Филипова, предсе-
дател на пенсионер-
ския клуб поздрави 
всички участници в 
празника. Специално 
беше вниманието към 
„бабата” Таня Ива-
нова Петрова, която 
прилежно спази пра-
вилата за посрещане 
на женската група 
, почерпката и ба-
буването. Самата тя 
щастлива баба на две 
мъжки внучета  беше 
видимо развълнувана 
и радостна, че има 

късмета да участва в  народния 
женски театър, който е поклон 
към местните традиции и жела-
ние за съхраняване на  живота, 

за продължаване на рода.
Празникът Бабинден беше 

отбелязан с веселба и израждане 
на булки в Лозенец и Водени-
чане, във Войника и Правдино, 
в Тамарино , Зимница и клуб 
„Дълголетие” Стралджа и др.

Детето! Всички във Войника 
знаят този отговор , но продъл-
жават да  задават въпроса всяка 
година по време на тържеството  
за Деня на родилната помощ. 
Защото са сигурни, че трябва 
да се припомня дълговечната 
традиция на Бабинден с ритуала 
по измиване ръцете на „бабата”, 
с благословията за повече деца. 

Читалището , като организа-
тор на поредния  народен праз-
ник, беше домакин на срещата 
на жените с най-уважаваните 
хора във Войника:  д-р Господин 
Димитров, фелдшерите Христо 
Христов и  Кръстьо Кръстев от 
звеното за Бърза медицинска 
помощ. С чувство за хумор д-р 
Господинов влезе в ролята на „ба-
бата”, включи се в изпълнение на 

Êîé å ïî-ãîëÿì îò öàðÿ?
обичая. Въпреки тенден-
цията през последните 
години за намаление на 
раждаемостта в такива 
малки населени места, 
въпреки видимия демо-
графски срив както той 
така и жените от селото 
продължават да вярват, 
че ще дойде време когато 
младите ще пожелаят 
да се върнат по родните 
места, да възродят  живота в тях, 
да живеят, раждат и отглеждат 
децата си в условия близо до 
природата и далеч от шумните 
големи градове. „Нека тази го-
дина се родят повече български 
деца! Нека да са здрави, да 

растат умни, красиви и добри!”, 
благослови доктора под ръко-
плясканията на присъстващите 
, които по народному прибавиха 
„Амин!”. Докторът изрази горе-
щата си благодарност към жените 
за оказаното внимание и добави 
пожелание всички да са здрави.
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 0886 668 998   
ПРОДАВА  
2-етажна 

МАСИВНА КЪЩА 
в Стралджа, с допълнител-

ни постройки и двор 1 дка. 

Цена 22 хил.лв.

ТЕЛ 0896284429 ИЛИ 046 62 81 84 
ПРОДАВА недвижим имот в 

Стралджа, ЦГЧ:
- масивна къща 
– около 90 км.м.

- второстепенни постройки – 
66 кв.м. и 20 кв.м.

- навес с оградни стени 
– 65 кв.м.

- двор – 2120 кв.м.
Цена – по договаряне.

„Печални бледи теменуги…” реци-
тира развълнувано ІV-класничката от 
СОУ ”П.Яворов” Стралджа  Теодора 
Узунова за която това е първа среща 
с поезията на големия български поет 
П.Кр.Яворов. След нея  „Лист обрулен” 
мълви  Даниела Маринова. Десислава 
Иванова  се вживява в рецитацията 
на стихотворението „Желание”, топло 

и мило звучат строфите на „Пролет” 
в изпълнение на Натали Живкова. 
Момчетата от клуб”Млад приятел на 
книгата” при библиотеката в Стралджа  
също очакват своя ред. Изборът на 
Мирослав Деянов е да прочете стихо-
творението „Часовник”. „Недей ме пита, 
майко мила, от що съм люто наранен” 
по мъжки декламира Йордан Добрев… 

Литературното четене с посвещение 
на 136-годишнината от рождението на 
Яворов като че ли омагьосва библи-
отечния салон. Библиотекарят  Пепи 
Узунова, с право похвали своите малки 
читатели за старанието, прибави инфор-
мация за периода на Яворов в Стралджа  
и пожела да се включи в срещата с „Две 
хубави очи” и „Арменци”. 

Клуб „Млад приятел на книгата” 
при библиотека Стралджа проведе 
поредната си сбирка  с участието на 
гостите Мария Толева, зам.кмет на 
общината и председател на читали-
ще „Просвета” и Кольо Пехливанов, 
гл.експерт „Култура” при общината, 
които изразиха задоволството си от 
проявения интерес на децата към пое-

зията и творчеството на Яворов.  „Дано 
никога не угасва това ваше желание 
да четете и изучавате поезията на 
Яворов!” добави г-жа Толева, която е 
уверена, че  тази първа среща с автора 
на „Арменци” е не само признателност 
за творчеството му , но и  повод за 
поддържане на любовта към поезията 
и книгите изобщо.  

ßâîðîâ ñúáóæäà 
ëþáîâòà êúì ïîåçèÿòà

Станислав МАРАШКИ
Видях го още отдалече и веднага 

ми направи впечатление. Седеше ня-
как самотно и тъжно на един камък, 
озовал се кой знае как на този участък 
от автомагистрала Тракия, разположен 
на 5 километра южно от Стралджа и 
недалече от северната страна на село 
Воденичане и от цялото му същество 
се излъчваше нещо архаично , нещо 
, което идваше от един друг свят , 
далечен и в същото време познат и 
обичан. Приближих се бавно до него 
и не можах да не се усмихна от уми-
ление: носеше каскет в тъмносив цвят, 
блузата му беше добила цвета на пепел 
под жарещите лъчи на лятното слънце, 
а в очите му се беше спотаила някаква 
особена дързост, която стрелкаше с 
огнени иглички. И неусетно в главата 
ми изплуваха стиховете:

„...Тъмносив каскет, изпепеляла 
блуза , 
дързост в погледа гори...”   
Ами че да! Разбира се, че това е 

то, каменарчето от едноименното сти-
хотворение на Христо Смирненски. 
Но какво прави край строящата се 
магистрала? Защо не си седи на сянка 
в учебника по литература , ами се 
мотае из този пек по междуселските 
пътища ? Сякаш уловило мислите ми, 
каменарчето каза вяло:

- Чакам техническия ръководител 
на обекта.

- Техническия ръководител ли? – не 
сдържах учудването си аз. – Че защо 
пък точно техническия ще чакаш?

- Смятам да го помоля да ме вземе 
на работа – поясни каменарчето. – 
Казват , че нов път щял да се проправя 
, друже , тука , нов път в тия канари.

- Тук няма канари – забелязах аз.
- Такава е приказката, де...Та седя 

Êðàé ìàãèñòðàëàòà

сега тука и чакам шефа.
- Защо , не ти ли е хубаво в учеб-

ника?
- Аз вече не съм в учебника.
- Не си в учебника?! – едва не изви-

ках от удивление. -Ти?!
Каменарчето кимна мълчаливо в 

знак на потвърждение.
- И  защо? – попитах. – Не ти 

ли беше хубаво в учебника по лите-
ратура?

- А бе хубаво ми беше, ама кой ме 
пита...

- Как така никой не те пита! – са-
щисах се аз. – Всеки знае, че твоето 
място е в учебника. Просто не мога 
да повярвам ,че не си в него. И защо , 
наистина , не си  в учебника ?

- Защото ме изхвърлиха.
- Изхвърлиха те?! И то точно 

тебе?!
 - Хич даже не ми цепиха басма. 

Затова сега си търся работа на ав-
томагистрала Тракия.

Не можех да повярвам на ушите си.
- И как по-точно стана това? – не 

сдържах любопитството си.
- Кое? – отрони с разсеян поглед 

каменарчето.
- Ами изхвърлянето.
- Ще ти кажа...Дойдоха един ден 

едни важни литературоведи с очила 
с рогови рамки и рекоха:”Днес техно-
логиите за строителство на пътища 
са вече модерни и ти с твоя чук си 
непригоден за тях. Мястото ти не е 
тука. Ти си вече демоде”.

- Ясно – отвърнах машинално.
В действителност, обаче , не само, 

че не ми беше ясно, ами главата ми 
сякаш бавно се изпълни с мъгла.

Междувременно откъм селото се 
беше задала леко пригърбената фигура 
на мъж на средна възраст, преметнал 
кожена чанта през рамо.

   - Това трябва да е технически-
ят ръководител – трепна радостно 
каменарчето.

След въпроса на безработния юно-
ша дали ще го вземе на работа техни-
ческият даде категоричен отказ:

- В никакъв случай!
- Но защо, г-н... – отроних неволно.
Техническият ръководител извърна 

глава към мен, изгледа ме с досада , но 
не каза нищо. После, обаче, изглежда, 
нещо се сети , защото  току  отново се 
обърна към юношата:

- Имаш ли лична карта?
- Какво да имам? – не разбра ка-

менарчето.
- Лична карта – леко натърти 

техническият. – Документ за само-
личност.

В погледа на каменарчето пробяга 
уплаха.

- Ами...не – смутолеви то.
- О-хо! – подсвирна техническият. 

– Непълнолетен, а търси работа като 
възрастен. Не, не може! Детският 
труд е забранен. Знаеш ли на какво 
ще ме направят, ако постъпи сигнал 
в комисията по закрила на детето?! 
Да не говорим пък, ако някой се оплаче 
в Инспекцията по труда!

- Кой, аз ли да се оплача? – енер-
гично се защити хлапето. – Да не съм 
каменарче, ако се оплача. Обещавам!

Решителността на хлапето като че 
ли посмегчи  началника. За миг той 
се замисли:

- Ти асфалт наслагвал ли си ? – 
дружелюбно запита той.

   Кандидатът за работа се смути.
- Аз…Такова…Аз съм каменарче. 

Аз… - притеснено замънка каменар-
чето, усещайки дълбоко в себе си, че 
в него има нещо нередно. 

- Каменарче ли ? – сепна се тех-
ническият, сякаш пробуждайки се 
от сън. – Ама ти не беше ли…Точно 
така: ти си каменарчето от стихо-
творението на Христо Смирненски. 
Ах, ти! – изведнъж изпадна в ярост 
техническият. – Точно заради това 
стихотворение едно време в училище 
ми писаха двойка. Заради тебе пов-
тарях класа. Колко бой ядох от баща 
си заради тебе! Не , няма да стане. 
Няма тук работа за теб.

- Ама аз ... ама нали... – започна 
нещо да се оправдава каменарчето, 
но не намери сили да продължи и 
замлъкна.

Привлечени от врявата, към нас  не-
усетно се бяха приближили останалите 
работници, които явно до този момент 
бяха  в обедна почивка на прохлада в 
селската кръчма.

- Що не му каза поне, че си цига-
нин бе, бате... – подхвърли един от 
работниците, който беше по-мургав 
от останалите. – Така по- можеше 
да те земе...

Дружен смях раздвижи маранята 
над блока.

×èòàëèùàòà çàïàçâàò 
ñóáñèäèèòå  ñè

За новата 2014 г. читалищата в Община Стралджа ще запазят 
размера на годишната субсидия както през предходната 2013 г.. 
Това стана ясно на проведеното в общинския център  съвещание с 
председателите и секретарите на местните културни институти за 
разпределение на финансовите средства. В присъствието на Мария 
Толева, зам.кмет на общината и председател на комисията, Кольо 
Пехливанов, гл.експерт „Култура” , бе представен проекта на фи-
нансистите според който общата субсидия се равнява на  204 800 
лв. Разпределението за общо 32 читалищни бройки  в 22 читалища 
е извършено на база  численост, доказана активност, поддържане 
на танцови колективи, разработка на проекти. Така най-голямото 
читалище в общината „Просвета-1892” – Стралджа ще разпола-
га с годишна субсидия от  70 000 лв. Читалището в Зимница  е 
единственото ,което получава тази година  от Министерство на 
културата половин бройка по изпълнение на Програмата „Глобални 
библиотеки”. Финансирането на читалището през 2014 г. е в размер 
на 19 600 лв. от които увеличението е в размер на 6400 лв.  Във 
Войника субсидията е 19 000 лв., Лозенец ще трябва да се справят 
с отпуснатите 9500 лв., във Воденичане – с 9 000 лв. Джинот има 
разпределени 6500 лв., с 500 лв. по-малко е сумата за читалището 
в Иречеково, а за Първенец сумата е 5000 лв. По 3200 лв. получа-
ват по-малките читалища в общината където разполагат само с ½ 
бройка – Люлин, Саранско, Правдино и др.

По време на обсъждането представителите на читалищата 
припомниха, че предстои една доста натоварена със събития, 
годишнини и празници година, което ще наложи и осигуряване 
на допълнителни средства. Всеки от тях призна, че благодарение 
на спонсори успява да постигне изпълнение на планираните кул-
турни събития. Затова бяха и благодарностите към всички , които 
подкрепят читалищната дейност, включително и общината, която 
безотказно осигурява превоз за изява на фолклорните колективи. 
Според представителите на читалище Каменец непосилен се оказва 
разхода за плащане на такса битови отпадъци, въпрос, който бе 
поставен и по време на обсъждане на бюджета. Промяна , обаче, не 
може да се очаква след като таксата е определена не от общината, 
а с нормативен документ.
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Çà ãåíèèòå â ëèòåðàòóðàòà
Я р к а 

следа в съз-
нанието на 
учениците 
от  V- VІІІ 
клас на СОУ 
”П.Яворов” 
ще остави 
една инте-
ресна среща 
посветена 
на патрона. 
Във връзка 
със 136-та 
годишнина 
от  рожде-
нието на П. 
Кр. Яворов и 100-годишнината от смъртта му в училището гостува 
известният ямболски актьор и гл.- експерт в община Стралджа Кольо 
Пехливанов. Идеята на преподавателите беше той да разкаже на 
учениците за живота и творчеството на гениалния поет, да рецитира 
негови стихове, да обърне внимание и на периода  когато работи 
като телеграфопощенец  в Стралджа. В присъствието  на Мария 
Толева, зам.кмет и председател на читалището и Валентина Мари-
нова, директор на училището,   при завидно внимание и интерес от 
страна на учениците гостът  даде пример как трябва да се уважават 
и почитат великите българи. Не само разказа най-интересното за 
Яворов, но го направи патетично, развълнувано, горещо. По Яворов-
ски силно.  Децата бяха впечатлени от факта, че в Стралджа поетът 
получава преки впечатления за написването на „Градушка”, тук се 
среща с арменците  и дълбоко трогнат от трагичната им съдба по-
късно пише великото стихотворение за тях. Безспорно за творческа 
личност като Яворов периодът в малкото селище никак не е лесен, 
но пък с готовност се включва в театралната самодейност на чита-
лището, където дори е избран за член на настоятелството. До днес 
стралджанци пазят една гореща любов към творчеството на поета. 
За него в Стралджа е съграден  един от най-красивите паметници 
в България, той е патрон на най-голямото общинско училище. С 
името на Яворов е и Сдружението „Приятели на литературата”. 

Впечатлени от разказа на Кольо Пехливанов децата проявиха же-
лание също да разкажат какво знаят за поета. Кратко, но много точно 
учениците припомниха периоди от детството, от първите творчески 
опити, първите издадени стихове, обърнаха внимание върху инте-
реса на Яворов към френската любовна поезия. Най-интересната 
част на срещата се оказа рецитирането на Яворови стихове от Кольо 
Пехливанов. Той избра да представи своите любими „Две хубави 
очи” и „Душата ми е стон”. Последваха „Арменци”, „На нивата”. 
Артистичното изпълнение „закова” вниманието на учениците, които 
благодариха за приятните мигове. „ По време на този необикновен 
час за нас не съществуваше друг свят освен този на Яворов!”, под-
чертаха и присъстващите педагози. „Бъдете горди, че сте ученици 
в училище, чийто патрон е Яворов!”, посъветва децата г-жа Толева, 
която припомни традицията тук всяка година да се отделя макси-
мално внимание на патрона. „Това е време когато всеки от вас може 
да научи нещо ново за Яворов, да се докосне до неговия поетичен 
свят, да се обогати духовно!”, каза тя. Благодарности към гостите 
поднесе  и директора  Валентина Маринова, според която тази 
среща е допринесла за повишаване самочувствието на учениците 
и събуждане на стремеж към повече знания.  пецитираха едни от 
най-красивите Яворови стихове.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Íîâ ñòàðò íà òåàòúðà 

Êîëüî Ïåõëèâàíîâ ïîäãîòâÿ „Ñëóæáîãîíöè” 
íà ñòðàëäæàíñêà ñöåíà

С подкрепата на община Страл-
джа  и читалище „Просвета-1892” 
театралната група възстановява ре-
петициите си. На среща с театралния 
колектив в присъствието на Мария 
Толева, зам.кмет, предложението на-

прави Кольо Пехливанов, гл.експерт 
„Култура” при общината.  Като 
режисьор-постановчик през новата 
година той  има амбициите вели-
колепната постановка „Вражалец” 
да бъде представена отново пред 

стралджанска публика, да последва 
гостуване в селата на общината и  
дори представяне в други общини. 
Това е пиесата, с която на Между-
народния фестивал на любителските 
комедийни театри, пантомима и са-
тира в Тополовград  миналата година 
стралджанските театралци спечелиха 
наградата на Съюза на артистите в 
България и категорично доказаха 
своето майсторство. 

Още следващата седмица репети-
циите започват, потвърдиха артисти-
те. Паралелно с това колективът ще 
насочи вниманието си към нова пие-
са. Идеята на Кольо Пехливанов е по 
повод 45-та годишнина от обявяване-
то на Стралджа за град  пред местната 
публика да бъде представена една 

обичана комедия – „Службогонци” 
по Иван Вазов, която на стралджанска 
сцена през годините е играна с успех  
поне три пъти. Имайки предвид 
възможностите на самодейците г-н 
Пехливанов е сигурен, че този път 
пиесата няма да бъде в класическия 
си вид, а като театрална игра с осъ-
временени елементи. Оказва се, че 
„Службогонци”  е дипломен спекта-
къл и любима постановка  за профе-
сионалния артист Кольо Пехливанов, 
който има възможност да изпълнява 
главна роля  в Драматичния и в Му-
зикалния театър. „Заедно с вас можем 
да представим комедията по един 
неповторим начин!”, категоричен е  
г-н Пехливанов, който веднага на-
прави разпределение на ролите. Така 

, според него, талантливия  Койчо  
Тончев ще се справи великолепно 
в ролята на Боздугански, Веселин 
Георгиев ще влезе чудесно в ролята 
на министър Балтов, Добрин Енев ще 
бъде неповторим като Станчо Квас-
ников. Свое място в постановката 
ще има таланта на Янко Стоянов  и 
Женя  Добрева, предвидени са роли  
за ветераните Панайот Андонов , 
Желязка Георгиева, Валентина Ди-
митрова, Димитър Стоянов, Донка 
Атанасова, има очаквания и към 
дебютанта Атанас Георгиев. 

Едно е ясно, почитателите на 
театралното изкуство от Стралджа  
могат да очакват добри новини от теа-
тралния колектив, успех на сцената и 
нови награди от фестивално участие. 

ско село Правдино се събраха жени и 
мъже на по 60-70 г.,  да  се запознаят 
с този необикновен и много талантлив 
българин. Така днес за всеки от  побе-
лелите правдинци изборът на патрона 
на читалище „Алеко Константинов”  
не е просто избор на  едно име , а  
засвидетелстване на почит и уважение 
към един голям българин , с който се 
гордеят. 

След откриване на срещата от 
кметския наместник и председател на 
читалището Каля Атанасова, секрета-
рят на читалището Нела Неделчева си 
направи труда да разкаже възможно 
най-интересното от биографията на    
Алеко. Може 85-годишните Тодора 
Колева и Рада Христакиева, които 
бяха най-възрастните участници в  
срещата,  да не знаят що е това интер-
нет и компютър, може да недовиждат 
и да не чуват достатъчно добре, но 
вече знаят, че Алеко Константинов е 
определян като най-чистия български 
писател.  Одобряват това, че имал  

обществена непримиримост към теж-
ката българска действителност, че с 
тънка чувствителност отразявал това 
в произведенията си,  че е патриот, 
планинар   и пътешественик. Особе-
но им допадна това, че Щастливецът 
имал хаплив народен хумор с който  
създава своя Бай Ганьо. Припомнено 
беше дори това, че Българо-американ-
ския център за култура обяви 2013 за 
година на Алеко, а в Чикаго за него 
има изграден бюст-паметник.     Няма 
нищо случайно в това, че по време на 
срещата правдинци решиха  да четат 
„Разни хора, разни идеали”.Сигурно 
защото противопоставяйки героите на 
предишното и сегашно време откриха 
много еднакви български черти, а това 
стана повод да си пожелаят героят на 
новото време да се отърси от излишна-
та злоба, завист и всякаква лошотия и 
да потърси в себе си доброто. „Защото 
си го имаме, носим си го, то е у нас, 
ама си го крием, незнайно защо!”, 
твърдят мъдрите правдинци.

Ùàñòëèâåöúò â Ïðàâäèíî

Да, че Алеко Константинов  е Щас-
тливец,  знае цяла България. Така поне 
мисли в годините на своето творческо 
изобилие  самият автор на „Бай Ганьо” 
и „До Чикаго и назад”.  151г. след 
рождението му  в малкото стралджан-

Òåîðèè çà ñòàðååíåòî èëè Êàê äà óñåòèì ùàñòëèâàòà ñòàðîñò?
 Учените твърдят, че здравето, 

социалното обкръжение, семейният 
и социално-икономическия статус са 
основните фактори, влияещи на удо-
влетвореността  от живота на старите 
хора. С  понятието  „удовлетвореност 
от живота” е тясно свързано и поня-
тието „ качество на живота”, което 
се определя като чувство на благо-
получие и удовлетвореност на хората 
от настоящите им жизнени условия.  
Основните критерии които определят 
качеството на живот при възрастните 
хора се оказват :

- способността да изпълняват ня-
каква работа

- способността да поддържат взаи-
моотношения

- способността за ежедневна ак-
тивност и изпълнение на различни  
социални роли

По време на своя живот човек 
преминава през осем кризи на разви-
тие Последната е кризата на късната 
възраст – от 65 г. до края на живота.
Същността й се състои  в достигане 
на цялост на личността /егоинтегра-
ция/, която се основава на изводите, 
направени от преминалия живот, осъз-
наването му като едно единно цяло, в 
което нищо не трябва да се променя. 
Социалноценната черта на личност-
та в старостта е мъдростта.  Това е 

състояние на духа и едновременен 
поглед върху  миналото, настоящето 
и бъдещето, освобождаващи историята 
на живота от случайните събития   и 
подпомагащи личността да осъзнае 
връзката и приемствеността между 
поколенията.

Ако човек усеща, че не е постигнал 
целите, към които се е стремил или 
не може да обедини своите постъпки  
в единно цяло, у него се поражда 
страх от предстоящото, отчаяние, че 
не е възможно да изживее живота си 
отново. Твърди се, че разрешаването 
на финалната възрастова криза изисква 
засилена вътрешна работа и търсене, а 
не смирение, пасивност и приемане на 
неизбежното.

Старостта условно може да бъде 
три вида: щастлива, нещастна и пси-
хопатологическа. Щастливата старост 
настъпва при личности със силен 
уравновесен тип нервна система, за-
нимаваща се продължително време с 
интелектуален труд и продължавайки 
да се трудят и след излизане в пенсия. 
Психологическото състояние на тези 
хора се характеризира с виталност, съ-
зерцателност, склонност да си спомнят 
миналото, умиротвореност, мъдрост 
и философско отношение към пред-
стоящото и неизбежното. Само този , 
който се е грижил за хора и различни 

неща, който е преживявал триумфи и 
поражения в живота, който е вдъхно-
вявал другите и е бил креативен – само 
при него постепенно могат да съзреят 
плодовете от предишните стадии на 
развитие. „Мъдростта на старостта 
си дава сметка за относителността на 
всички знания, които човек е придо-
бил през целия живот. Мъдростта е 
осъзнаване на безусловното значение 
на живота пред лицето на онова, което 
иде.” При изследване на стари хора, 
които приемат своето стареене като ус-
пешно, благоприятно и дори щастливо, 
се е установило, че те имат  ясна  ори-
ентация към настоящето. При тях няма 
проекции от миналото, нито устойчиви 
планове за бъдещето. Настоящето съ-
ществуване се приема без уговорки и 
без планове за подобряване. Подобно 
отношение довежда до изграждането 
на нова, съзерцателна, спокойна и 
самодостатъчна позиция. Обкръжава-
щият свят, настоящето, здравословното 
състояние, инвалидността се приемат с 
търпение – такива, каквито са. Типично 
поведение е обръщането към природа-
та, склонност към поезия, помощ на 
болните и слабите. Има стремеж към 
преосмисляне на жизнения опит от по-
зицията на стария човек.Материалните 
ценности намаляват своето значение.

  Изберете щастливата старост!
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 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
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На Бабинден мъже не 
се допускат в праз-
ненството! Такава е 

традицията и жените от Страл-
джа  не позволиха на предста-
вителите на силния пол така, 

без нищо да се присъединят 
към веселбата им. За да не 
се стигне до задължителното 
цапане с ръжда, мъжете тряб-
ваше да платят за участието 
си в празника. Така всяка маса  

подредена с погачи, печено 
пиле, баници, дребни сладки, 
приготвени от сръчните ръце на 
стралджанки, беше доукрасена 
с мъжки питиета.

Като председател на клуб 

„Дълголетие” Донка Атанасова 
приветства всички с „Добре 
дошли!”. Мара Стойчева разказа 
за традиционното отбелязване 
на Бабинден в Стралджа и поз-
драви всички баби с пожелание 
децата на града и общината да 
се множат. Празникът продължи 
с театрално представяне на оби-
чая „Бабуване”. Великолепното 
пресъздаване образа на бабата 
от Руска Балтова заедно с  ро-
лите на Стойка Маринова, Кута 
Стоянова, Донка Миронска, 
Генка Мечева, Станка Кирова, 

Николинка Стойчева накара 
гостите да се пренесат в едно 
друго време. Част от красотата 
на празника бяха народните 
костюми на „артистките”- йоло-
вени рокли, вадени престилки, 

мелезници , бродирани ризи и 
непременно алена китка за ухо-
то. Народният театър представи 
израждане на булката, къпане  
на бабата с босилчена вода  под 
плодно дръвче, прикадяване на 
булките и благословия за повече 
деца , които „ да са бели като 
ябълков цвят”. Бабата върза 
на всяка булка червено конче 
против уроки. Уважението към 
нея беше засвидетелствано със 
специално подготвени погачи и 
печена кокошка. 

И това не беше всичко. За-
щото Бабинден в Стралджа 
продължи с избор на мис Баба. 
За да получат награди канди-
датките за участие трябваше 
да докажат, че могат да разказ-
ват приказки, да пеят детски 
песнички, да танцуват хора и 

ръченици. Журито, съставено 
само от мъже, прецизно оцени 
старанието на всяка от бабите 
и в крайна сметка с лентата 
„Мис Баба” се украси Митка 
Славова. Нейни подгласнички 

останаха Петранка Рахнева и 
Динка Пачова.

Гост на този хубав празник 
беше Мария Толева, зам.кмет 
на общината, която поднесе 
поздравителен адрес от името 
на кмета Митко Андонов. „Бла-
годаря за това, че поддържате 
жив интереса към народните 
традиции, че обединявате и 
по-младите във възстановяване 
на празника. Грижата и вни-
манието за децата и майките е 
един добър начин да си напом-
ним, че в днешното , трудно за 
България време, имаме нужда 
от една сериозна раждаемост. 
За да пребъде България! За да 
имаме надеждата за утрешния 
ден!” се казва в поздравителния 
адрес на г-н Андонов.

Тържества  за Бабинден 

организирани от читалища и 
пенсионерски клубове имаше 
и в селата Лозенец, Тамарино, 
Джинот, Воденичане, Правдино, 
Поляна, Войника, Богорово, 
Недялско, Иречеково.

Áàáóâàíå ïî 
Ëîçåíñêè

И жените 
от  Лозенец 
тази година 
се събраха, 
за  да  отбе-
лежат хуба-
вия народен 
празник Ба-
бинден. При-
п о м н я й к и  
традицията  
по-възраст-
ните  разказа-
ха на младите  
защо в този 
ден  внима-
нието е към 

„бабата” , жената която изражда бебета. Обър-
наха внимание  на задължителното къпане на 
народната акушерка, благословията й да се 
раждат повече деца.

В празничния ден ролята на бабата артис-
тично и много сполучливо изпълни Атанаска 
Генчева, която „изроди” булката и благослови 
щедро:”Да е живо и здраво бебето! Да има 
много мъжки и женски рожби през годината! 
Да се множи българския род!”.

Верни на традицията лозенки подготвиха 
тежки трапези, веселиха се от сърце. Не 
липсваха стари народни „бабини” песни, за-
качки. Бабинден беше и повод за разговор, че 
Лозенец е едно от селата на общината, което 
запазва интереса на по-млади хора. ЦДГ ,ре-
монтирана основно от общината, всеки ден 
приема над 30 деца, два автобуса превозват 
всеки ден към Стралджа ученици от селото. 

Горди и достойни бъл-
гари се почувстваха мал-
кото останали възрастни 
жители на стралджанско-
то село Недялско  след 
представяне книгата на 
Добринка Касърова за ис-
торията, бита, културата на 
местните хора. „Недялско” 
е една книга написана 
с любов!” каза в своето 
въведение писателя, беле-
трист и публицист Любо-
мир Котев и подчерта, че 
авторката, чието детство 
и младост са преминали 
в това село, е успяла да 
съхрани в съзнанието най-
интересното от годините, 
да направи едно сериозно 
проучване от множество 
източници и да поднесе 

на читателя интересно и 
полезно четиво. „В кни-
гата се преплитат много и 
различни гледни точки. С 
уникален  тематичен емо-
ционален подход  г-жа Ка-
сърова превръща „Недял-
ско” в една много човешки 
поднесена история.”, каза 
г-н Котев според който  
най-голямата сполука на 
книгата е взирането в би-
тието на афтанци.

 „Книгата „Недялско” 
е подготвяна от 2006 до 
2013г.” призна авторката. 
Постарах се всичко напи-
сано, разказано за моето 
село да влезе между стра-
ниците, да намеря място 
за свързаните с истори-
ята на селото интересни 

личности , 
„ г о л е м и ” 
хора, както 
ги наричат 
тук – ста-
ва дума за 
изтъкната-
та българ-
ска поетеса 
Елисавета 
Багряна  , 
з а  о с н о -
вателя  на 
БЗНС Янко 
Забунов,  за 
ерудирания 
д и р е к т о р 
на прогим-

назията  Тодор Христов, 
за д-р Попатанасов ,  То-
дор  Шейретов, Паруш 
Гогов, Глеб Хайнадски… 
„ За мен беше ценно да 
припомня, че Апостолът е 
минавал през селото, исках 
читателите да научат още , 
че Недялско е било будно 
село в което са се случвали 
важни събития- през 1898г. 
е съградено местното чита-
лище,  1907 г.-изграждане 
на кооперация, 1911г.- от-
криване на поща, 1922г. 
открива се ветеринарна ле-
чебница, 1928г.- създаване 
на дружество БЧК… „Не-
дялско заслужава да остави 
богатата си история на 
младите, да четат, да зная, 

да помнят!” това беше ос-
новната ми мисъл докато 
работех над книгата, до-
пълни  развълнувано г-жа 
Касърова. Тя не пропусна 
да изрази признателността 
си към спонсорите  Петър 
Кънев, народен представи-
тел, Митко Андонов, кмет 
на общината, д-р Цвета 
Авджиева, кмет на район 
„Младост” София, инж.
Кънчо Петров Янков от 
„Янков-79” ЕООД Бургас, 
инж.Стоян Проданов, Та-
ньо Вълков. Авторката  по-
лучи поздравления за труда   
си от  Диньо Капитанов, 
свързал 30 г. от своя живот 
с образованието в селото. 
Топли думи  на благодар-
ност за книгата казаха и 

останалите присъстващи. 
Кметът на общината Ми-
тко Андонов, който заед-
но с Мария Толева, зам. 
-кмет, присъстваха и на 
представянето на книгата 
в Ямбол, изрази своето 
задоволство, че и Недялско 
вече има написана исто-
рия. „Това е една истински 
полезна, богата, интерес-
на книга, която трябва 
да влезе във всеки дом, 
да стигне до младите, да 
дава самочувствие на все-
ки земляк!”, подчерта г-н 
Андонов и припомни, че 
благодарение краеведче-
ския труд  на родолюбиви 
българи почти всички села 
от общината имат своите 
книги за историята.
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