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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

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

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

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

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

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

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 27)   21. 10. 2015 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!

СТР. 3

Çà Ñòðàëäæà, çà 
Îáùèíàòà – ñ 
áþëåòèíà ¹ 6 ÇÀ ÁÚÄÅÙÅÒÎ, ÊÎÅÒÎ ÇÀ ÁÚÄÅÙÅÒÎ, ÊÎÅÒÎ 
ÇÀÑËÓÆÀÂÀÌÅ!ÇÀÑËÓÆÀÂÀÌÅ!
Ìèòêî Àíäîíîâ, êàíäèäàò çà 
êìåò íà îáùèíà Ñòðàëäæà:
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖ-

ДАНИ, ПРИЯТЕЛИ, СИМ-
ПАТИЗАНТИ,

На 25 октомври предстои 
да изберем кой ще управлява 
общината през следващите 
четири години. От вота на 
избирателя зависи бъдещето 
на нашия град, на общината, 
на всяко населено място. 
Това ни задължава да мислим 
преди да вземем важното 
решение кого да подкрепим.

През последните 12 г. 
община Стралджа бележи 
видим прогрес. Изпълнение-
то на множество проекти в 
града и по селата дадоха нов 
облик на родния край. Про-
мените са в инфраструктура-
та, образованието, социална-
та сфера, здравеопазването, 
транспорта ,  младежките 
дейности, културата, спор-
та. Времето на развитие, на 
успехи трябва да продължи! 
Ние, кандидатите за кмет 
на общината, кметове на 
населени места и общински 
съветници от Българската 
социалистическа партия  не 
само знаем как да го напра-
вим, искаме, можем, имаме 
капацитета! 

Продължение на стр.2
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Ôèðìà „ ÀÌÀ 
ÄÀÍÈ”

Ìîíòàæ ìåòàëíè 
è äúðâåíè âðàòè,

Ëàìèíèðàí ïàðêåò

ТЕЛ. 0898583868
Ако искате най-доброто, 

потърсете най-добрите!

Æèòåëèòå íà IV, V è VI êâàðòàë â Ñòðàëäæà:

Ñ ¹ 6 çà àêòèâíèòå, 
äåéñòâåíèòå, èíèöèàòèâíèòå

Ìèòêî Àíäîíîâ, êàíäèäàò çà êìåò íà 
îáùèíà Ñòðàëäæà:

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ПРИЯТЕЛИ, 
СИМПАТИЗАНТИ,

от стр.1
Наясно сме какво още трябва да  постигнем, за да 

превърнем Стралджа и общината в добро място за 
живеене. Имаме програма, в която са визирани пред-
стоящите  конкретни дейности и обекти:

- саниране на  жилищните блокове в Стралджа
- изграждане на площадка за зимно поддържане и 

кооперативен пазар, с подход към АМ”Тракия” между 
Воденичане и Стралджа

- изпълнение на проекта за използване на топлата 
минерална вода за отопление на учебните заведения 
в града

- изграждане на водопровод по ПРСР в Иречеково 
и Зимница

- изграждане път Иречеково-разклон Воденичане
- поддържане на пътищата и уличната мрежа
- подпомагане на земеделските производители-жи-

вотновъди
- подпомагане инвестиционната дейност  и осигу-

ряване на допълнителна заетост
- изграждане на дом за възрастни хора в Стралджа
- изпълнение на социални проекти в помощ на въз-

растните и болните
- грижа за децата и младите хора
- подпомагане на културата , спорта, туризма
- поддържане на чиста околна среда
Ще вървим напред заедно! Ще работим с упоритост 

и  постоянство! Като гаранция за успеха залагаме 
името си, професионализма, квалификацията, честта 
и достойнството си!
Ще управляваме с ум и сърце!
Ще бъдем силни заедно с вас!
За да е силна и стабилна и общината ни!

ЗАЕДНО ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД!
ВЕРНИЯТ ИЗБОР Е БЮЛЕТИНА НОМЕР 6!
Вашият глас  за сигурността, спокойствието, 

просперитета, за доброто бъдеще!

За поредна вечер салона 
на читалище „Просвета 1892” 
Стралджа се изпълни с хора. 
Този път предизборната среща 
за представяне кандидата за 
кмет на общината и общински 
съветници от листата на БСП 
беше с жителите на кварталите 
ІV, V и VІ. Химнът на Бълга-
рия изправи на крака всички 
присъстващи. Ръкопляскания 
придружаваха обявяване име-
ната на Митко Андонов, кан-
дидат за кмет на общината и 
съветниците – социалисти. С 
благодарност за присъствието 
и уверение, че  БСП ще про-
дължи с политиката, подчи-
нена изцяло в грижа за всеки 
човек, Мария Толева сподели  
вълнението си от срещата със 
съгражданите. „Вие сте хората 
, с които се срещаме всеки ден. 
Не можем да подминем пробле-
ма на никой от вас. Влагаме и 
сърцето си в работата, защото 
искаме Стралджа и общината 
да се развиват!”, подчерта тя. 

Емоционално прозвучаха из-
казванията на младите Койчо 
Койчев, Милена Йорданова, 
Жечко Вълчев. Млади, амбици-
озни, упорити и с готовност да 
дадат своя дан за родния край. 
„Завърнахме се да живеем и 
работим в Стралджа. Искаме 
тук да работим за по-доброто 
утре  и ще го постигнем защото 
знаем как и можем! Имаме при-
мера на нашите колеги, всички 
до един достойни и уважавани 
хора! Ще продължим заедно 
напред!”, повтаряха кандида-

тите за общин-
ски съветници 
и видимо се 
вълнуваха от 
ръкопляскани-
ята. „Нашият 
кандидат  за 
кмет  на  об-
щината  Ми-
тко Андонов 
е човек, който 
не само има 
качествата да 
бъде начело, 

той притежава онази неизчер-

паема енергия, която се превръ-
ща в мощен двигател за всички 
останали. Не напразно лично 
Михаил Миков, председател 
на НС на БСП, определи г-н 

Андонов като един от най-ус-
пешните кметове в България!”, 
подчерта Валентина Маринова. 
Залата отговори отново с ръко-

пляскания. Ата-
наска Кабакова 
и Иван Георги-
ев припомниха 
всичко  онова , 
което е постиг-
нато през по-
следните годи-
ни в Стралджа 
и общината, за 
да обобщят, че 
основния при-
нос е на Митко 
Андонов, кан-

дидат за кмет на общината за 
четвърти мандат. Изправяйки 
се пред своите съграждани  г-н 
Андонов благодари за подкре-
пата. Ясно и категорично заяви, 

че в новата му про-
грама са заложени  
конкретни обекти и 
инициативи, които 
ще помогнат въз-
хода на  Стралджа 
и общината да про-
дължи. Като главни 
задачи през новия 
мандат той посочи 
подобряване водо-
проводната мрежа 
на Зимница, Ире-

чеково, Воденичане, осигу-
ряване на фи-
нансиране за 
канализацията 
на Стралджа, 
разширяване 
дейността на 
общинското 
предприятие 
за озеленява-
не, саниране 
на жилищните 
блокове ,  из-
пълнение  на 
нови социални програми…
Изграждането на склад за ле-
карства, депо за животински 
отпадъци ще помогне за оси-
гуряване на допълнителни ра-
ботни места. В тази посока ще 
бъде работата и за привличане 

на нови инвеститори. Възрас-
тен мъж от публиката пожела 
да изрази лично подкрепата си 
за кандидатите на БСП и към 
Митко Андонов.”Никой от нас 
няма съмнение, че новия кмет 
на община Стралджа ще бъде 
отново …стария – Митко Ан-
донов! Ще гласуваме за хората, 
които работят, които заслужа-
ват!”, каза той, а залата одобри-
телно го аплодира. Срещата не 
приключи с това. На сцената 
грейнаха с носиите и танците 

си самодейците от Иречеково, 
които доставиха истинско удо-
волствие на стралджанци.  

За Стралджа, за общината 
– с бюлетина № 6

ЗА БЪДЕЩЕТО, КОЕТО 
ЗАСЛУЖАВАМЕ!

Âíóêúò íà 
Òîäîð Æèâêîâ â 
Ñòðàëäæà

Ñ ÏÐÈßÒÅËÑÒÂÎ!

Усмихнат, доброна-
мерен легендарният 
Тодор Славков прис-
тигна в Стралджа в 
изпълнение на свои 
партийни  дела. Раз-
познавайки го мал-
цина стралджанци се 
осмелиха да си поже-
лаят снимка с внука на 
Тато. Тодор Славков 
не отказа на никой, 
раздаваше автографи-
те „С приятелство!” 
Не скри желанието си 
да се поразходи из гра-
да, да се снима „пред 
общината, която се уп-
равлява от един много 
деен кмет”. И с поже-
ланието Стралджа да 
има добро бъдеще! 

Политиката на БСП в общи-
на Стралджа винаги е била с 
отношение и грижа към всеки 
човек. Без значение на възраст, 
професия, пол, етнос. За пореден 
път го доказаха социалистите по 
време на предизборната среща 
със стралджанци от ромските 
квартали. Салонът на читалище-
то трудно събра всички желаещи 
да присъстват и да приветстват 
Митко Андонов,  кандидат за 
кмет на общината  и общинските 
съветници от листата на БСП. 
Представянето на всеки един 
от тях беше посрещнато с бурни 
аплодисменти и скандиране 
„Победа!”. „Ние сме тук, за да 
дадем пореден ясен сигнал , че  
никой от нас не прави разлика 
между хората в общината, гри-
жите ни са насочени към всеки и 

Ïî-äîáðà ñðåäà çà æèâîò çà âñåêè 

желанието ни е градът и селата 
да се развиват, да осигуряваме 
все по-добра среда за живот за 

ветници Живка Илиева, Иван 
Георгиев, Цветелина Тончева, 
всеки един от тях с конкретни 
послания към присъстващите и 
с призива:”Подкрепете ни! Нека 
заедно докажем, че Стралджа 
може да бъде добро място за 
живеене за всички, че Стралджа 
е градът, който обичаме и жела-
ем да се развива!” „Искаме ли 
достъпно  образование  за децата 
си, искаме ли поддържане на 
инфраструктурата, искаме ли 
социални програми и намалява-
не на безработицата, искаме ли 
грижа за всеки човек, искаме ли 
спокоен живот в родния край?”, 
на всеки от зададените въпроси 
на г-н Андонов последва дружен 
мощен положителен отговор и 
всеобщия избор на бюлетина 
номер 6. 

Еуфорията от срещата с кан-
дидатите за кмет на общината и 
общински съветници от листата 
на БСП  продължи в очакване на 
концерта на „Рико Бенд”. Май-
сторите на ромската музика и 
песен взривиха залата, а най-го-
рещите затанцуваха на сцената.  

всеки”, подчерта Мария Толева, 
председател на ОбС на БСП и 
кандидат за общински съветник. 
Тя припомни за работата на 
Обществения съвет по етниче-
ски и интеграционни въпроси, 
който само за няколко години 
се утвърди като действен и 
полезен обществен орган в по-
мощ на общината. Не по-малко 
развълнувани бяха  останалите 
кандидати за общински съ-
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Ïðîâåðêà çà ãîòîâíîñòòà
Иван Георгиев, зам. кмет на общината, ще председателства комисия за извършване 

проверка на снегопочистващата техника на фирма "Хемусстрой"ООД с.Зимница за 
готовността и за зимно поддържане на ІV-класна пътна мрежа в общината за сезон 
2015-2016г. В заповедта на Иван Иванов, изп.дл.кмет на общината, се посочва, че 
членове на тази комисия ще бъдат представители на отделите ТСУ , ОМП и ГЗ, 
РУ"Полиция". Проверката е насрочена за 27 октомври, а копие от протокола ще бъде 
предоставен на РД"ПБЗН" Ямбол.

Ðóñêà ÍÈÊÎËÎÂÀ, êàíäèäàò çà êìåò íà ñ. ×àðäà

×óâñòâàì 
ñå ÷àñò îò 
åäèí ãîëÿì 
îòáîð!

Днес се изправям с ця-
лото си сърце пред вас да 
заявя готовност за работа 
като кмет на  с. Чарда – 
уважаван и възприеман 
както от хората, с които 
постоянно водя разговори 
за селото, така и от нашите 
политически опоненти. За 
мен кмет не е професия, 
а защита на настоящето и 
бъдещето на Чарда и хора-
та в него, а управлението 

на селото – кауза, не само 
моя, а и на БСП-Стралджа, 
на всички здравомислещи 
и истински чарденци.
БСП и конкретно Ми-

тко Андонов положиха 
сериозни усилия за бла-
гоустрояването на Чарда. 
Нашият вот на 25.10.2015 
год. ще определи бъдеще-
то на община Стралджа и 
на нашето любимо село. 
Сигурна съм, че на никого 

от нас не е безразлично 
как ще продължим напред 
– в следващите четири го-
дини. Със същия хъс, със 
същата човещина.
Чувствам се част от 

един голям отбор на БСП 
в община Стралджа – на 
кмета Митко Андонов, на 
неговия екип и на общин-
ските съветници. Отбор, 
който винаги е отстоявал 
позициите си, мислил е за 

хората във всяко населено 
място на общината, рабо-
тил е упорито, всеотдайно 
и почтено.
Посоката, в която ще 

работя като кмет на Чарда 
е  основана на болезнени 
теми. Ще бъда упорита 
, ще работя с колегите в 
общината – кмета и об-
щинските съветници, за 
да решим последователно 
открояващите се пробле-
ми на селото. Ще работя 
с дълбоко уважение към 
правата и възможностите 
на всеки един от вас. Ще 
покажа модерно публично 
поведение, разговор с все-
ки един от вас, честност и 
конкретни решения.

Един от най-важните 
ангажименти, които по-
емам и посока, в която 
ще работя е постоянен 
диалог, постоянна връзка 
с вас.
За мен най-важно е ува-

жението – уважението към 
правилата, към графика 
за деня, към всички хора. 
Ще покажа управление с 
човешко измерение, екс-
пертност и политическа 
компетентност. Считам, 
че умея да дефинирам 
приоритети, че имам воля 
и характер да работя в 
екип за дългосрочни ус-
пехи. И най-важното -  
никога няма да сведа по-
литиката на БСП за Чарда 

до компромис.
Свързана съм с Чар-

да, искам да работя тук. 
Обичам си родното място. 
Разчитам на вашата под-
крепа за доверие, разчи-
там на вашата подкрепа 
за работа.

 
С номер 6 в бюлети-

ната – ще работя с ум и 
сърце!
С номер 6 – ще бъдем 

заедно и по-силни от 
всякога!
С номер 6 – със са-

мочувствие в любимото 
ни село!

ЗАЕДНО ПРОДЪЛ-
ЖАВАМЕ НАПРЕД!

Â Çèìíèöà îöåíÿâàò ïî äåëàòà

Íîìåð 6 å çà ïðîãðåñ!

Уважавани хора са зим-
ничани. Заради трудолю-
бието, заради смелостта 
да експериментират, да 
бъдат сред инициативните, 
смелите и находчивите. На 
предизборното събрание 
всеки от кандидатите за 
общински съветници от 
листата на БСП подчерта 
това осъзнавайки отго-
ворността, която поемат 
с последвалите обещания. 
„Ще работим за по-добро-
то утре на Зимница, ще 
дадем всичко от себе си 
да изпълним обещанията! 
Защото Зимница заслу-
жава! И ще бъде селото 
на община Стралджа за 
пример!” Мария Толева, 
Атанаска Кабакова, Иван 
Георгиев, Радина Паруше-
ва бяха конкретни в изказ-

ванията си проследявайки 
досега свършеното и с 
още по-сериозно внимание 
към онова, което пред-
стои да бъде направено 
в Зимница. По младежки 
ентусиазирано се изказаха 
Цветелина Тончева, Жечко 
Вълчев. Особено емоцио-
нално прозвучаха думите 
на най-младия кандидат 
за общински съветник от 
листата на БСП Койчо 
Тончев, който обясни това 
с местния си родови корен. 
Въодушевен от топлината 
с която беше посрещнат, 
историкът-педагог при-
ключи  патриотично”Да 
живее България!” При-
състващите  изслушаха 
с внимание досегашния 
кмет на селото и кандидат 
за новия мандат Тенко Те-

нев, който направи пълен 
анализ на свършеното през 
мандата, сподели мечтата 
си и заяви ,че ще прояви 
максимална упоритост за 
обновление на площадното 
пространство, посрещнато 
с одобрение от залата.” 
Ето, това са нашите  из-
браници, хората, с които 
ще работим за бъдещето 
на Зимница, на Стралджа, 
на общината. По делата ще 
ни познаете.  По отговор-
ността с която подхождаме 
към обещанията, които 
непременно изпълнява-
ме.”, подчерта и Митко 
Андонов, кандидат за кмет 
на общината. „Вярваме,че 
ще вземете правилното 
решение и ще гласувате 
с бюлетина номер 6. За 
спокойствието и сигурнос-

тта на всички ни, за прос-
перитета на Зимница, на 
Стралджа, на общината!”, 
завърши той. Последва 
един богат концерт с учас-
тието на певческата група 
при читалище Зимница, ан-
самбъл „Въжички” Страл-
джа, оркестър „Стралджа” 
, виртуоза на кавала Матю 
Добрев и певиците Ваня 
Вълкова и Катя Георгиева.   

ÁÎÁÈ ÊÈÍÒÀ ÎÒÍÎÂÎ 
ÃÎÑÒ ÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀ:

 „Винаги ми е приятно да бъда в Стралджа! И да помогна за 
развитието напред. Щастлив съм, че с мен са и моите приятели, 
които с нашите изпълнения искат да доставят удоволствие на 
стралджанската публика. 

Радваме се на всичко добро, което се случва тук! Успех!”
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Ñ íîìåð 6 âúâ Âîäåíè÷àíå

Çà èêîíîìè÷åñêîòî 
âúçðàæäàíå íà ñåëîòî
В читалището на Воденича-

не местните хора пристигнаха 
групово – с децата , с прияте-
лите, съседите. Възрастните се 
подкрепяха един друг, младите 
се закачаха, децата весело се 
щураха любопитни да видят 
какво се случва. Предизбор-
ното събрание за представяне 
кандидатите на БСП за кмет 
на селото, кмет на общината и 

общински съветници видимо 
развълнува воденичанци, които 
реагираха  с ръкопляскания 
след всяко име, слушаха вни-
мателно биографиите на кан-
дидатите от БСП да управляват 
общината през следващите 
четири години. Трогната от 
вниманието Мария Толева, 
председател на ОбС и кандидат 
за общински съветник, излезе 
на сцената с малък есенен 
букет подарен й от 4-годиш-
ната  Силвия. „За тези деца, 
за младостта на общината 

и Воденичане ще работим 
упорито и всеотдайно!”, каза 
тя. Припомни голяма част от   
постиженията на общината под 
ръководството на кмета Митко 
Андонов  в областта на социал-
ната политика, образованието, 
здравеопазването, култура-
та…И прибави уверението, че 
тази политика за всеки човек, 
във всяко село ще продължи. 

„Всичко, което направихме 
заедно с г-н Андонов, с помо-
щта на общинските съветници 
и общинска администрация 
има за цел по-добрата жизнена 
среда за всеки от нас”, подчер-
та в изказването си Петранка 
Крайчева, кандидат за кмет на 
Воденичане. Хората  търпели-
во изслушаха нейния отчет за 
свършеното през последните 
четири години- за асфалтира-
ните улици и новия водопро-
вод, за фотоволтаичното освет-
ление, грижата за земеделските 

производители, подкрепата на 
бизнеса и осигуряване на нови 
работни места, осигуряване на 

ДСП за самотните и болните, 
ремонта на читалището и църк-
вата, празниците   с кукерската  
група, лазаруването, множе-
ството изяви на фолклорната 
певческа група… След всичко 
това естествено прозвуча  бла-
годарността за подкрепата от 
страна на воденичанци за всяка 
инициатива. „Можем още мно-
го да направим, ще го направим 
заедно с нашия неуморим и 
всеотдаен в работата кмет 
Митко Андонов!” категорична 
беше тя. „Това е човекът, който 
изведе общината на едно ново 
ниво.  И получените множество 
награди са признание за труда 
на Митко Андонов. Сигурна 
съм, че и вие, воденичанци, 
високо го оценявате. И на 25 
октомври всички ще гласувате 
с номер 6!”, подчерта Вален-

тина Маринова. За Атанаска 
Кабакова съвместната работа с 
Митко Андонов е школа. „Той 

съчетава в себе си множество 
положителни качества така не-

обходими за един съвременен 
кмет на община – отговорност, 
дисциплина, упоритост, ини-

циативност, новаторство…Не 
само трябва да го подкрепяме, 
трябва да работим  заедно с 
него в един сериозен ритъм, за 
да постигнем желаните резул-
тати за доброто на Воденичане, 
на Стралджа , на общината!”, 
допълни тя. Като колега, като 
съпартиец, като човек в изказ-
ването на Иван Георгиев има-
ше топли и достойни думи за 
Митко Андонов, имаше призив 
за подкрепа, имаше уверение, 
че с управлението на БСП ут-
решния ден за Воденичане ще 
бъде по-добър.

 „Ние всеки ден се срещаме 
с вас, за мен Воденичане има 
особен смисъл, защото живея 
тук и искам заедно да напра-
вим така, че селото да тръгне 
към своето ново икономическо 
възраждане!” започна обръще-

нието си към присъстващите 
Митко Андонов. Той обърна 
внимание върху  предстоящо-

то изпълнение на проекта за 
изграждане на площадка за 
зимно поддържане и коопе-
ративен пазар  с подход към 
АМ”Тракия”, спомена за пла-
нираните не малко добри идеи  
в предизборната си програма 
в областите образование и 
здравеопазване, транспорт, ин-
фраструктура, култура, инвес-
тиции, осигуряване на заетост. 
„Няма случайни неща, има 
последователност в работата, 
има грижа за всеки човек във 
всяко населено място. Така 
работим ние, социалистите. И 
така ще продължим да рабо-
тим заедно напред!”, подчерта 
той  изразявайки увереността 
си, че Воденичане ще отчете 
най-много бюлетини с № 6. 
Специално да подкрепи г-н 
Андонов в залата беше Катя 
Георгиева, член на Областното 
ръководство на БСП, свързана 
родово с Воденичане. „Не ми е 
безразлично бъдещето на село-
то, което обичам. И се радвам, 
горда съм, че  Митко Андонов 
ще получи вашата подкрепа за 
кмет на общината,  Петранка 
Крайчева - за кмет на селото   
и кандидатите на БСП -   за 
общински съветници. Това е 
отборът, който е доказал на 
какво е способен и заслужава 
да продължи напред!”

За всички в залата беше 
приятно да видят последвалите 
изпълнения на фолклорната 
певческа група от Воденичане и 
концерта на ансамбъл „Въжич-
ки” при читалище „Просвета 
1892” Стралджа. 

Âñè÷êè â Êàìåíåö ñà çà îòáîðà íà îòëè÷íèöèòå

Ïîáåæäàâàò ñèëíèòå è ñìåëèòå!
В най-здравото село на 

общината, Каменец, ня-
мат никакви колебания за 
избора на бюлетина на 25 
октомври. С уважение към 
силните, смелите, профе-
сионалистите, упоритите, 
дейните в селото открито 
заявяват подкрепата  на 
номер 6. В препълнения 
салон на читалището хо-
рата пристигнаха с настро-
ение и очакване да чуят 
предизборната програма 
на своя фаворит за кмет на 
селото Живко Димитров 
и за кмет на общината 
Митко Андонов. На входа 
получаваха трибагреник. 
Майките го показваха на 
децата, възрастните  гриж-
ливо го сгъваха, за да го 
приберат там, до сърцето, 
по-младите  отривисто 
го отваряха и развяваха 
патриотично. Мирно пред 
„Мила родино” останаха 
всички след което внима-
телно изгледаха филма за 
развитието на Стралджа 
през последните годи-

ни. Като оценка за добре 
свършената работа ръко-
пляскания придружаваха 
представянето на Митко 
Андонов, кандидат за кмет 
на общината, Живко Ди-
митров, кандидат за кмет 
на селото и кандидатите 
за общински съветници от 
БСП. Мария Толева, Иван 
Георгиев, Атанаска Каба-
кова, Георги Иванов взеха 
думата един след друг, за 
да разкажат за работата 
си и за готовността да 

продължат напред. С още 
по-голяма енергия за по-
доброто бъдеще на всички 
селища в общината. Много 
добри думи се казаха и 
за Живко Димитров, кме-
тът на каменчани, който 
скромно , но много настой-
чиво работи за изпълнение 
на всички задачи. Под-
държани улици, зелени 
площи, паметник и църква, 
читалище, ремонтирано 
кметство, изградено звено 
за ДСП, клуб на пенсионе-

ра… Селото е едно от мал-
кото, които имат женска 
и мъжка певческа групи, 
лично кметът дава пример 
за любов към местните 
традиции с участие във 
всички  празници. Успех 

за Каменец е поддържа-
нето на   три футболни 
отбора като принос за това 
имат представителите на 
бизнеса, които активно 

подкрепят всички добри 
инициативи на своя кмет. 
„Ще постигнем още мно-
го, ако сме заедно, ако се 
подкрепяме!”, категори-
чен е Живко Димитров, 
поднасяйки благодарност 

към Митко Андонов, който 
като кмет на общината ви-
наги е помагал за решава-
не проблемите на селото.  
„Каменец може да покаже, 

че оценява по достойнство 
градивните и действени 
хора. Каменец умее да по-
ощрява тези, които побеж-
дават и не пестят усилия, 
за да работят за всеобщото 
благо. Зная, че ни вярвате 

и ще бъдем 
заедно на 25 
октомври . 
Така както 
винаги сме 
били заедно 
при изпъл-
н е ни е  н а 
делничните 
задачи. И ще 
продължим 
да работим 
за  възхода 
на селото и 
на община-
та! Победа, 
каменчани! 
С номер 6!”, 
п р и к лючи  

своето обръщение   Ми-
тко Андонов, за да предаде 
щафетата на ансамбъл 
„Въжички” и обаятелната 
Тони Дачева.
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Ðàçêàçè íà ïúòóâàùèÿ ÷îâåêÐàçêàçè íà ïúòóâàùèÿ ÷îâåê

Ïî ëîçåíñêè íà 
“Äæóìàëèéñêî”
Фолклорната танцова група “Росна китка” от Лозенец с ръко-

водител Стоянка Райчевска се завърна от участие в ІV-я Нацио-
нален фолклорен фестивал на любителските клубове по танци 
„Джумалийско надиграване” 2015- Търговище със Специалната 
награда на председателя на ФА”Мизия”. Едно заслужено призна-
ние  за усърдието и всеотдайността на танцьорите, които просто 
се раздадоха на сцената.

Момичетата и момчетата на Лозенец  изпълниха на първи 
етап красиво и ентусиазирано „Дайчово хоро” и „Трите пъти” 
съвсем по критериите на журито за автентичност и оригиналност 
с групов дух и емоционален заряд. На втория етап продължиха 
с „Петрунино хоро”.

Две двойки участваха с ръченица в надиграването – Ирена 
Стойчева- Иса Мехмед и Деница Димитрова- Денчо Михайлов.

ÁÅÇ ÇÀÁÐÀÂÀ!
Една година без незабравимия талантлив хореограф от Страл-

джа Тончо Тончев. Неговите танци и днес определят богатото 
фолклорно наследство на Стралджа.Незаличима е следата, която 
остави след себе си. С поколенията, които научи да играят българ-
ските народни танци, с музиката, постановките, които са част от 
репертоара на много наши ансамбли. Никога няма да бъде забравен!

Мария Толева-председател на НЧ "Просвета-1892" гр. Стралджа

Ó÷åíèöè îò ÑÎÓ"Ï.Ê.ßâîðîâ" 
ñ ïúðâî ìÿñòî îò IT ôîðóì
И тази учебна година започна с награди и отличия за възпита-

ниците на СОУ”П.К.Яворов"- Стралджа. По повод 112- годишни-
ната от рождението на именития откривател и учен с български 
произход Джон Атанасов на 5 октомври т.г. в с.Бояджик се проведе 
състезание по информационни технологии за ученици от V, VI,VII 
и VIII клас, носещо името на бележития българин. Ученическата 
надпревара се проведе в два кръга - представяне на мултимедий-
на презентация на тема „Компютърът в моя живот” и създаване 
на рисунка чрез програмата Paint. Участниците, представили 
блестящо СОУ”П.К.Яворов"-Стралджа в състезанието “Джон 
Атанасов – бащата на компютъра” са Ивайло Йорданов, Анита 
Богданова и Петър Райнов. Отборът получи най-много точки и 
заслужено спечели първото място. На последвалото тържество 
пред паметника на Джон Атанасов в с. Бояджик по традиция 
бяха наградени учениците-участници в ежегодното състезание по 
информационни технологии.

ÎÔÊ ”Ñòðàëäæà” ïðåç íîâèÿ ñåçîí

Â íåóäúðæèì óñòðåì
Футболистите на ОФК”Стралджа” продължават победната си 

серия напред и нагоре. Момчетата на треньора Тодор Тодоров 
стартираха успешно и до момента нямат загубен мач. В първите 
два кръга на областното футболно първенство  „Стралджа” натрупа 
внушителни победи. Темпото продължи и в третия кръг когато 
ФК”Искра” падна  с 5:0. Последвалият мач срещу ФК”Тракиец” 
приключи с 2:0 за стралджанци. Устремът продължи и в петия 
кръг, когато ФК”Ботев” Ген.Инзово си тръгнаха с допуснати 8 
гола във вратата, докато  стралджанската   се запазва все така суха 
за жалост на противниците.  Така до момента ОФК”Стралджа”  
остава на върха в таблицата с пълен актив от 18 точки. 

В 6-я кръг е двубоят с ФК”Червена звезда”, а  след това е 
срещата с ФК”Межда”.

Îò ñúðöåòî íà âå÷íîñòòà

IN  MEMORIAN

И разказва там, горе, 
стралджански истории
Напусна  ни 

Добрин  Енев . 
Веселото мом-
че на общината, 
верния приятел, 
колегата, с който 
можеше да спо-
делиш всичко, 
да получиш по-
мощ или добър 
съвет,  съседа , 
който е до теб  
в трудни и весе-
ли дни. Толкова 
светъл  човек , 
топъл и открит, 
добър и всеот-
даен! Грижовен 
баща и съпруг, 
отговорен служител, талантлив актьор, прекрасен съ-
беседник, човек, който  умееше да създава настроение 
и в най-мрачния ден, който познаваше до съвършенство 
народния стралджански диалект и го прилагаше винаги 
там, където му е мястото. Почитател и най-грижлив 
природозащитник. Вълнуваше го уханието на пролетна 
угар, цъфтежа на цветята, радваше се на жлътнала нива, 
на първите узрели ябълки…Грижата за животните му 
доставяше истинска радост. Всичко, до което се докос-
ваше беше любов. И пример за  доброта.

Осиротя семейството му, тъжни са колегите , обедня-
ха приятелите , съседите. Различен е  деня без Добрин…

 Ще ни липсва твоето настроение, усмивката, насър-
чението за всяка работа, ще ни липсва добротата ти.

Никога няма да те забравим!
Почивай в мир!

Надя ЖЕЧЕВА
Смея да твърдя, че 

съм посетила не малко 
от красивите манастири 
на България. Тъжно ми 
е да призная, че някак 
подценявах скалния Ала-
джа манастир. Мислех си 
какво толкова интересно 
ще видя там? И все от-
лагах пътуването. Само 
че някой или нещо ме 
опроверга безмилостно. 
Стигнах до народната 
старина някак случайно, 
без да планирам. Просто 
пътят ме изведе до там. 
На входа  се сепнах от 

мъдрия надпис:”Елате , 
възлюбени от Бога! Елате 
да се насладите на онова, 
за което тъгувате! Да чуете 
дивите скали – тайнствени 
и мълчаливи богослови и 
те ще  отведат ума ви и 
сърцето ви към Твореца. 
Ще ви поучи светлия лик 
на Ангела – син на не-
бето. И ще бди над пътя 

ви  земен . 
Почерпете 
от светла-
та мъдрост 
н а  т е з и , 
що живели 
са тука! И 
нека Бог да 
ви пази!”… 
Трябваше 
ми време да 
се подгот-
вя за пътя 
нагоре. Не 
знаех как-
во да очак-
вам .  Пред 
мен  беше  
скалата, но 
не различа-
вах  нищо .  
Сама извър-
вях всички 
стълби , докосвах пътем   
белия дантелен камък. 
Стигнах до първото ниво, 
после до второто. Обгръ-
щаше ме пълна тишина. 
Старателно се вглеждах 
във всяка от нишите, раз-
личавах  стенната украса, 
въображението ми рабо-
теше на макс. „Виждах” 
аскетите монаси избрали  
да живеят отшелнически 
по възможно най-трудния 
начин. Питах се как и с 
какво са изсекли в камъка  
тези 20-тина помещения и 
3 църкви, с какво търпе-
ние и старание изписвали 
стенописите, как е пре-
минавало времето за тях 
от молитва до молитва…
Нямаше кой да ми обясни. 
Стигнах и до камбаната, в 
най-северния край. Място 
където вече ти се иска да 
има къде да се поклониш 
пред  онези, които до 
днес ни дават пример 
за мъдрост, примирение, 
скромност, отдаденост. 
Пътят назад беше с 

повторение на „спирките” 
до всяко помещение,  със 
същата тръпка.  До из-
хода, където добри думи 
се запечатаха в съзна-
нието ми:”В пещерата 
на Безсмъртните кръстът 
няма сянка. Глухо отеква 
камбана и се превръща в 
тихи монашески стъпки. 
Вятър самотник разпи-
лява в мрака слова на 
молитва и забравена пе-
сен. Неумолимо и властно 
тече реката на Времето и 
увлича в своя водовъртеж 

всичко тленно. А там, в 
искрящата бездна, плътта 
се стопява, а човешката 
душа се пречиства, за да 
съзре Божествената свет-
лина и чуе неземната му-
зика, що блика от сърцето 
на Вечността…”
Ако имате път към мо-

рето, там към модерните 
Златни пясъци, отбийте 
се до Аладжа манастир, 
спрете времето, докоснете 
вечността. И мъдростта. 
Насладете се на онова за 
което тъгувате!
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В навечерието на зимата 
община Стралджа предпри-
ема превантивни мерки за 
осигуряване нормалното 
функциониране на инфра-
структурата, снабдяването 
и услугите на население-
то, подготовка за работа 
и живот в усложнени зим-
ни условия. До края на 
м.октомври зам.кметът по 
икономическите дейности 
и общинска собственост, 
кметовете и км.наместници 
по места, ръководителите 
на фирми, учреждения и 
ведомства са задължени да 

извършат дейностите по 
подготовката на хората и 
окомплектоване на техни-
ката за работа при тежки 
зимни условия, да създадат 
нужната организация за 
своевременно оповестява-
не и събиране на хората. 
Да се осигури резерв от 
ГСМ, луга, пясък, топло 
облекло, хранителни проду-
кти от първа необходимост 
за населението най-малко 
за три дни. В заповедта 
на Иван Иванов, вр.изп.
дл.кмет на общината, се 
посочва още, че в същия 

срок началникът на отдел 
ТСУ трябва да разпореди 
подготовка за сключване на 
договор между общината и 
фирма, притежаваща АТТ за 
снегопочистване, пръскане 
на луга и опесъчаване на 
основните пътища и улици 
и прилежащата ІV-класна 
пътна мрежа на терито-
рията на общината. Ефика-
сен контрол по оборудване 
на МПС със съответните 
принадлежности за дви-
жение при зимни условия 
се изисква от РУ-Полиция 
Стралджа

Ïðåäè çèìàòà

Ñòàðòèðà ïðîöåäóðàòà çà èçáîð 
íà Èíâåñòèòîð íà ãîäèíàòà 2015
Областният управи-

тел на област Ямбол 
и Областният съвет за 
развитие стартират таз-
годишната процедура 
по набиране на пред-
ложения за станалия 
вече традиция конкурс 
Инвеститор на годината 
в област Ямбол.

 За десети път в об-
ласт Ямбол ще бъдат 
отличени бизнеса, ин-
веститори за съществен 
принос в социално-ико-
номическото развитие на 
Област Ямбол през 2015 
година.

Целта на конкурса е да се популяризират дейностите на фирмите и организациите с принос към 
икономиката в област Ямбол. 

За отличията могат да бъдат предлагани и да кандидатстват инвеститори, които са направили 
инвестиции в област Ямбол през 2015 г., в следните категории:

� Големи предприятия с 250 и повече заети лица
� Средни предприятия от 50 до 249 наети лица 
� Малки предприятия до 49 наети лица 
Предложения за включване в конкурса могат да правят общини, организации на работодатели, 

работници и служители, браншови организации, НПО и граждани. За целта се попълва формуляр 
за участие. Предложенията и попълненият формуляр се изпращат до Областен управител на област 
Ямбол до 20 ноември 2015 г. на адрес: гр.Ямбол, ул.”Жорж Папазов” № 18 или на e-mail: region@
yambol.government.bg. 

Регламент и формуляр за кандидатстване са качени на интернет страницата на Областна адми-
нистрация Ямбол  www.yambol.government.bg.

Наградите „Инвеститор на годината - 2015” ще бъдат обявени и връчени на тържествена церемония.  
За допълнителна информация: тел. 046/ 68 68 18

ÎÁÙÈÍÑÊÀ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÍÀ ÊÎÌÈÑÈß ÑÒÐÀËÄÆÀ

ÐÅØÅÍÈÅ 
¹  97 –ÌÈ/ÍÐ

 14.10.2015
ОТНОСНО: Определяне на избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение 

или със затруднения в предвижването на основание чл. 10, ал.1 от ИК и оповестяване мерките, 
позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват 
в изборния ден.

На основание чл.87, ал.1,т.1 от ИК, чл. 10, ал.1 от ИК, чл.234, ал.1 от ИК, Решение 1549-МИ от 
27.08.2015 на ЦИК, и във връзка със Заповед № 3-522 от 28.08.2015г на Кмет на Община Стралджа 
и  Общинска избирателна комисия Стралджа  

Ð Å Ø È:
1.Определя избирателна секция №282200001, в гр.Стралджа, с адрес гр.Стралджа, ул.”Хемус” 12- 

ритуална зала за гласуване на избиратели с увредено зрение или  със затруднения в предвижването.
2.Определя и оповестява следните мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или 

със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден:
Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването гласуват в определена 

по чл. 10, ал. 1 от ИК секция № 282200001 с адрес гр. Стралджа, ул.”Хемус”12-Ритуална зала.
Заинтересованите избиратели да се информират чрез публикуване и обявяване на настоящото 

решение чрез:
  средства за масово осведомяване; 
  на официалната страница на ОИК – Стралджа; 
  на информационното табло на ОИК – Стралджа;
  поставяне на съобщение на видно място пред секция № 282200001,  находяща се в гр. Стралджа 

, ул.”Хемус” 12- ритуална зала;
  поставяне на съобщение до избирателните списъци.
 На тел. 04761 / 5383 се приемат заявки за помощ в изборния ден.
    Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, по реда на чл.88 от Изборния кодекс, чрез Об-

щинска избирателна комисия Стралджа, три дневен срок от обявяването му.
  Председател:   Ани Канева

                                                                                  Секретар:   Гергана  Кавалджиева
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Íèêîëàé Ïåòåâ:

”Áúëãàðñêèÿò åçèê å 
íàøåòî äîñòîéíñòâî!”

На 15 октомври се навършват 2 години без Николай 
Петев. Народен представител от 31 ЯИР.  Николай 
Петев искаше да прокара законопроект за българския 
език, който трябваше да включва налагане на 50% 
българска драматургия в театрите, 50% българска му-
зика в радиата и 50% български филми в телевизиите. 
"Българският език ни е националната сигурност. Той е 
нашето достойнство", обосноваваше идеята си Петев.

Ñ ïîêëîí ïðåä æóðíàëèñòà, äåïóòàòà, 
÷îâåêà Íèêîëàé Ïåòåâ, ïðåäñòàâÿìå åäíî 

íåãîâî åñå, ïèñàíî ïðåç 2005 ã.:

Не продавай, дъще
Коминът на старата 

прадядова къща дими. 
Извисява някакви нови, 
бели, като че ли не-
познати послания към 
звездите. Поне нераз-
бираеми от мен. Кой 
ли ги изпраща? Кой ли 
ги разбира? В едно съм 
сигурен - старата къща 
нови думи ни казва. Това 
е така, може би, защо-
то в нея живее моята 
малка едногодишна дъ-
щеря. Явно тя ги из-
праща. Какво ли казва 
на тъмното небе и на 
мразовитите трепкащи 
звезди? Какво ли е по-
различно от моето дет-
ско послание, от това 

на баща ми, от това на 
дядо ми Никола? И защо 
толкова ме интересува?
Когато  искаш  да 

разбереш някого, то 
е защото го обичаш. 
(Бащите много се раз-
тапят по дъщерите 
си. И обратното. На-
уката е дала своето 
обяснение.) Аз толкова 
я обичам, че искам да 
й кажа всичко, което 
знам, да й говоря, дори 
когато съм излетял през 
някоя сутрин заедно с 
лястовиците на юг към 
звездите. Те вечно са 
изпращали и посрещали 
човека. Хладни и топли, 
изгряващи и залязващи, 
вечни. Когато аз няма 

да мога да й говоря, те 
ще продължат да й из-
пращат сигнали. Вдигай 
глава и ги слушай, дъще. 
Човек, който не гледа 
небето, е свит, може 
би - потаен и прикрит 
човек.
Мило мое момиче,
Твой ще бъде новият 

свят. И аз едва ли ще 
мога да го предугадая, 
да го предположа, за 
да те запазя и съхра-
ня в шепа, в гнездо, 
под покрив, завивка и 
с душа. Ти ще четеш 
това писмо вече кога-
то си голяма, когато 
ще знаеш много повече 
за света, пък и за себе 
си. Дали няма да ти се 
стори претенциозно? 
Повярвай, не искам да е 
така. Просто искам да 
ти помогна, за да бъде 
животът ти пълен, 
дълбок, сътворителен, 
умен и красив. Моят бе 
такъв. И ти ще имаш 
деца, и ти им напиши 
писмо. Длъжни сме.
Мое малко момиче,
Имам само един-един-

ствен съвет - запази 
прадядовата си къща. 
Не я продавай - поне 
заради това, че тук 
майка ти те учи на сти-
хотворението „Аз съм 

българче...” 
Дядо ми тук 
се е върнал 
от  война . 
Жив. Пред-
ставяш ли 
с и  ка к в а 
радост  е 
било? Срещ-
нала го е лю-
бимата  и 
му е родила 
двама сина. 
Тази къща е 
видяла мно-
го скръб и 
радост. Тя 
има чардак 
за  поглед , 
огнище  за 
топлина, цветя за за-
кичване, чемшир за гро-
бища и елха за Коледа. 
Тя е толкова българска 
- с чучура, с кладенеца и 
с масата под сайванта 
- за раздумка и за ум. 
Това е Отечеството 
ти. Знам, че светът 
ще става все по-малък, 
но тази твоя Родина 
ще бъде голяма, ако я 
чувстваш с цялата си 
българска емоция, ако 
разбираш с целия си 
ум неповторимостта 
й. Разбираш ме, нали? 
Ще ти предлагат много 
пари - но ти не прода-
вай! Аз живея във време, 

когато големите пари 
побеждават големите 
идеи, но вярвам - друг 
вятър ще задуха в чо-
вешкото небе. Аз ще 
направя в заника на дни-
те си и невъзможното 
(вярвам, че хората ще 
са по-мъдри), но ти 
няма да свеждаш очи. 
Ще гледаш времето в 
очите. Някой ще ти 
каже, че парите са ве-
чни като звездите - за-
черкни този човек. Той 
е Дяволът. Вярвай на 
онзи човек, който бърза 
да прави Добро, на онзи, 
който Променя. Той е 
Търсачът и Тръбачът. 
С него бъди, като него 

прави. И няма нищо 
страшно, че бързо ще 
гориш. На всекиго вяр-
вай, не вярвай, че има 
лъжци. Честността 
ще спаси света. Мани-
пулацията ще го нара-
ни. Една бяла съседка 
ще те научи да месиш 
хляб. Ако от някое твое 
приятелство останат 
трохи по масата, ти не 
ги хвърляй, а ги събери 
в шепа.
А сега, дъще моя,
Пиши послания на 

звездите от комина на 
нашата стара прадядо-
ва къща - каква хубава 
професия за едногодиш-
ни!

×åñòèòêàòà íà åäèí áàùà

Åïèçîä îò ïèåñàòà „Ùàñòëèâ êðàé”
Ñ ïîñâåùåíèå íà Âàëåíòèí Àíäîíîâ çà 50-ÿ ìó ðîæäåí äåí

На двора се срещат Дончо и Пенка. След кратък 
разговор Дончо тръгва към улицата и изпуска хартия. 
Пенка я вижда и след кратко двоумение я взима и чете:

Пенка – „Посвещавам на съседката си Пенка!”
Дончо – Моята съседка Пенка на червено-бялото лице 

има красива черна бемка, що терзае моето сърце.
Пенка – Защо терзае? Значи се измъчва. А защо се 

измъчва? Нима е влюбен в мене?! Ох, божичко, истина 
ли е ?

Дончо – Тя ми на сърцето легна още щом се замоми. 
Глава си искам да облегна на прекрасните й гърди.

Пенка – Ама той наистина е влюбен в мене и ме 
обича!Не го казва, но се разбира!

Дончо – Ах, тази Пенка!Щом я зърна в душата ми 
настава смут.Искам аз да я прегърна или легна в топлия 
й скут.

Пенка – В душата ми настава смут. Затова ли като 
говори не ме гледа в очите? Обича ме, а не смее да го 
каже! То и аз май си го желая, но не смея да го кажа.

Дончо – Ех, Пенке, Пенке, мила. Погледни ме, не се 
свени! Добий кураж и сила и смело с мен тръгни!

Пенка – Как хубаво го казва: „ И смело с мен тръгни!”, 
Да! Ще тръгна! Обещавам!  Бог ми е свидетел.

Дончо – Ще ни бъде тъй прекрасно двама да сплетем 
ръце. На мене ми е твърде ясно, че това желае и твоето 
сърце.

Пенка – „Да сплетем ръце!” Колко красиво звучи!
Дончо – Ще бъдем тъй щастливи! Ще се радваме на 

деца- едни сладки и красиви с винаги усмихнати лица!
Пенка – Ще бъдем щастливо семейство. Ще имаме 

деца и ще им се радваме. Какво по-хубаво от това! Ах, 
Боже, сърцето ми ще спре!

Панайот АНДОНОВ  
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