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ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА
УЧЕБНА ГОДИНА
УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ
ВЛЯЗАТ В МНОГО
ПРОМЕНЕНА И
МОДЕРНА СРЕДА

Проект за близо 1 млн. лв.
приключи в СУ „Пейо яворов“ КОВИД И ТРАДИЦИЯ
П

роект „Реконструкция и
ремонт на Средно училище
„Пейо Крачолов Яворов“ –
гр. Стралджа“ по процедура чрез
подбор № BG06RDNP001-7.002 Училище „Реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане
на общинска образователна инфраструктура с местно значение в
селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината
или професионална гимназия по §
10 от преходните и заключителните
разпоредби на закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2 “Инвестиции
в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020 г.
По проекта е изпълнено и предстои подписване на акт 15 и въвеждане на обекта в експлоатация:
1. Подмяна на всички осветителни тела с енергоспестяващи и

изкърпване и боядисване тавани
след подмяната;
2. Подмяна на отоплителна
тръбната мрежа/вертикална и
хоризонтална тръбна разводка/ и
отоплителни тела;
3. Полагане на външна декоративна мазилка;
4. Подмяна на обшивки от поцинкована ламарина по бордове
на покриви;

5. Подмяна
външни подпрозоречни первази
от гранитогрес
с алуминиеви
дъски;
6. Цялостен
ремонт на общите части на сградата/коридори,
фоаета и стълбищни клетки,
тоалетни и др.;
7. Подмяна на
всички вътрешни дървени врати;
Стойността
на проекта е 975 061,13 лв. без
ДДС или 1 170 073,36 лв. с ДДС.
Общата цел е устойчиво подобряване и модернизация на
инфраструктурата, осигуряваща
по-добро качество за живот и развитие на интелектуалното ниво и
физическо възпитание на местното
подрастващо население.
Изпълнител на СМР е „ ИНКОМПВ“ ООД гр. Ямбол.

ПОКЛОН ПРЕД ТЕБ, ДЯКОНЕ!

Живот и дело, които вдъхновяват! България ще пребъде докато
имаме памет, докато помним мина-

лото, работим за настоящето и се
чувстваме отговорни за бъдещето.
Венци в знак на признателност към

Благодарност и поклон, дарители!

Е

велина и Йолина Костови,
майка и дъщеря, направиха дарение за храма „Св.
Архангел Михаил“ и на Община
Стралджа. След като двете имали
нещастието да преживеят трудното
лечение на КОВИД 19 и получили
сумата от направена застраховка,
взели своето решение да дарят
тези средства до стотинка. Йолина веднага предоставила своите
500 лв. на Община Стралджа с
пожелание да бъдат използвани

за подпомагане лечението
на нуждаещ се
съгражданин.
Ръководството
на общината изразява своята
благодарност
за благородния
жест на един
млад човек с
обещанието
средствата да
бъдат насочени
за спасяване на
човешки живот.
Евелина, която е радетел за
подпомагане на
църквата в Стралджа, подарява
закупените от нея десетки икони
на същата стойност. Сред тях са
„Вси български светии“, „Св. Троица“, „Св. Богородица“, “Дванайсетте Апостоли“, „Св. Константин
и Елена“, „Св. Козма и Дамян“,
„Св. Трифон“, “Св. Екатерина“...
„Направихме дарението от сърце,
защото душата ни го поиска!“,
скромно споделя Евелина.
Продължава на стр. 3

живота и делото на Апостола днес
бяха поднесени от ОбС-Стралджа
и кмета на община Стралджа.

Четете на стр. 3

В

ъпреки епидемията, Община Стралджа се съобрази с
настойчивото желание на
стралджанските лозари и
винари за организация на
традиционния празник Трифон Зарезан. В местността
„Пясъка“, при спазване на
предпазните мерки, беше
изпълнен обичаят по зарязване с пожелание за плодородна нова година.
На снимката Гроздан Иванов, зам.кмет на общината,
зарязва мискета с благослов
за здраве и берекет и с надеждата догодина празникът да бъде такъв, какъвто
го обичат стралджанци – с
песни, наздравици и вито
хоро на лозята.

За конкурса
за най-добро
домашно вино
и ракия –
четете на стр. 7

На 18 февруари

ДЕТЕ ПРЕД ПАМЕТНАТА ПЛОЧА НА АПОСТОЛА

Т

Още за почитта към
Апостола, четете на стр. 5

ой е малък, твърде
малък. Но стои чинно пред паметника
на Апостола. С цвете! И с
усмивка! Защото знае, че
прави нещо много хубаво
и добро!
България пази своята памет! България никога няма
да забрави героите си!
„Благодаря Ви, Георги и
Галя Георгиеви!
За това, че възпитавате така Вашето дете!
Благодаря на всеки един
родител в нашата община
и нашата Родина, който
на тази дата отделя няколко минути да поговори
със своето малко дете, за
да му разкаже истинската
история за нашия Апостол на свободата. И като
Богдана Карадочева само
си викам „Дано”!“, написа
развълнуван Гроздан Иванов, зам.кмет на общината.

Български традиции
оживяват в далечни страни

гр. Паленсия, Испания
„Ела... седни... аз ще
ти разкажа!...“
И започва откритият урок във виртуална класна стая на БНУ
“Елин Пелин“ в гр. Паленсия, Испания. За да
продължи в красива и
вълнуваща приказка за
могъществото на българската държава, за
смелостта на българите,
за силата на майките...
Финалът е трогателен
и няма как да не трепне
родното вътре в теб,
няма как сълза да не
пролееш за оня мил роден край, който е все в
мислите ти, в сънищата
ти, в мечтите ти:
“България! Там се
родиха дедите ти, за
нея се биха, със сърце,
към нея, все натам те
тегли!...“

„Това е само малка част
от родолюбивите идеи на
българската общност в
испанския град“, разказва Татяна Йорданова
Колова, председател на
Асоциация „БГ Роза“,
училищен ръководител
и учител в българското
училище, част от българските училища в чужбина
на МОН. Тази млада и
очарователна родолюбка
е с корени от с. Воденичане, нещо с което
тя истински се гордее.
Сръчна, с естетически
вкус към всичко, което
прави, Таня майстори
кукли в народни носии,
кукерски маски, костюми, мартенички, коледни
сувенири... Радва се, че
вдъхновението заразява
всички край нея, а сред
тях има и хора, свързани
със Стралджа.
Продължава на стр.
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ОТ ОТЧЕТА НА КМЕТА АТАНАС КИРОВ

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ПРОМЕНЯТ ОБЛИКА НА ОБЩИНАТА
П

рез 2020 г. приключиха
едни от най - приоритетните инфраструктурни
обекти, свързани с ремонт и рехабилитацията на уличната и пътна
мрежа на територията на общината и подмяна на водопроводната
мрежа на с.Зимница, финансирани по мярка 7.2 от Програмата
за развитие на селските райони
2014 – 2020 г.

По Капиталовата програма на
общината бяха реализирани следните участъци от уличната мрежа
на общината:
- Ул.„Иван Вазов”, село Зимница, Община Стралджа.
- Ул.„Сан Стефано”/локално
платно/, село Зимница, Община

Стралджа.
- Ул. „Дунав”, град Стралджа.
- Ул.„Хр. Смирненски, град
Стралджа.
- Ул. „Ал. Стамболийски“, град
Стралджа.
- Ул. „Иван Кондов“, град Стралджа.
- Ул.„Иван Рилски“, град Стралджа.
- Ул. „Ал. Стамболийски“, село
Джинот, Община Стралджа.
- Ул.„Христо Ботев“, село Воденичане, Община Стралджа.
- Ул.„Кирил и Методий“, село
Воденичане, Община Стралджа.
През отчетния период беше извършен Ремонт на общински път
Чарда – Джинот, както и ремонт на

покриви на сградите на кметствата в селата Палаузово, Джинот и
Каменец.
През 2020 г. бяха благоустроени две алеи в Южен парк
гр.Стралджа.

По Решение на МС през 2020 г.
бяха предоставени целеви средства за рехабилитация на улична
мрежа, като предстои през 2021 г.
реализиране на СМР за следните
обекти:
1. Текущ ремонт на улица „Димчо Дебелянов“, град Страджа,
община Стралджа
2. Текущ ремонт на улица „Мати
Рубенова“, град Страджа, община
Стралджа

3. Текущ ремонт на улица „Съединение“, град Страджа, община
Стралджа
4. Текущ ремонт на улица „Димитър Благоев“, село Воденичане,
община Стралджа
5. Текущ ремонт на улица „Изгрев“, село Зимница, община
Стралджа
6. Текущ ремонт на улица „Професор Куртев“, село Зимница,
община Стралджа
7. Текущ ремонт на улица „Иван
Вазов“, село Каменец, община
Стралджа
8. Текущ ремонт на улица „България“, село Каменец, община
Стралджа
9. Текущ ремонт на улица
„Дружба“, село Недялско, общи-

на Стралджа

През 2020 г. започна изпълнението на СМР по проект: Реконструкция и ремонт на средно
училище “Пейо Крачолов Яворов”
– гр.Стралджа.
За подобряване състоянието на
съществуващото улично осветление и оптимизиране на разходите
за ел.енергия Община Стралджа
кандидатства към Норвежкия финансов механизъм по Програма
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” с проектно предложение:
„Рехабилитация и модернизация
на улично осветление на територията на Община Стралджа“.

ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

ОБНОВЕНИ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ
И УЧИЛИЩА

И

зминалата 2020 г. се определя като успешна по изпълнение на предвидените
ремонтни дейности в областта на
образованието.
В ДГ „Мати Рубенова”- Стралджа
извършените ремонтни дейности
са на стойност 1 579,74 лв. Те
включват ремонт и боядисване на

предучилищното образование“ – допълнително
обучение по български език
за деца от уязвими групи,
заплащане на дължими
такси за посещаване на
детска градинана стойност
2 298,08 лв.
- Участие по НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и
училищното образование“
– оборудване с компютър
- Участие по НП „Опти- „Изграждане на училищна
мизация на вътрешната структура
на персонала“ на стойност 29 STEM среда“ - 300 000 лв.
- Национална програма
910,20 лв.
„Без свободен час“ - 3773
лв.
ДГ „Здравец”- гр. Стралджа:
- Проект „Подкрепа за
- Проект „Училищен плод“ и
успех“ - 75864 лв.
„Училищно мляко“
- Проект „Образование за
- Проект „За подпомагане на
утрешния
ден“ - 3915.79лв.
средства за подпомагане на физи- П РО Е К Т - Р Е КО Н ческото възпитание и спорта“
- Проект „Активно приобщаване СТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА
в системата на предучилищното СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ПЕЙО
КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ” – ГР.
образование”
- Национална програма „Ин- СТРАЛДЖА

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”с. Зимница:
- Проект ”Здрави, силни, работоспособни” по ПМС 129/11.07.200
г. - 316. 00 лв
- Национална програма ”ИКТ в
училище” - 689.00 лв
- Проект BG05M20P001-2.01-0001
„Подкрепа за успех “-9 547.00 лв.
- Програма „Училищен плод“
и Програма “Училищно мляко“
към Министерство на земеделието - продукти със средства от
програмата
- Проект „Образование за утрешния ден“ - 1944,00

ОУ „Христо Ботев”- с. Войника
- Занимания по интереси – 3394
лв.
- Проект „Подкрепа за успех“ –
6002 лв.
- Проект „Образование за утрешсградите в Стралджа и Зимница.
ния ден“ – 778 лв.
Закупено е и оборудване на формационни и комуникационни
ОУ
„Св.
Св.
Кирил
и
- По програма за работа с деца
стойност 3 489 лв.- хладилници, технологии в системата на преду- Методий” - гр. Стралджа:
- Проект BG 05M20P001-3.005- от уязвими групи – 9672 лв.
чилищното и училищното образокосачка, пералня, сушилня и др.
„Подкрепа
за
успех“
25399
лв.
0004 „АПСПО“ - 500,00
- По НП „Информационни и коВ ДГ „Здравец”- Стралджа по- вание“ - преносим лаптоп
- „АПСПО“ – 10796 лв.
- Занимания по интереси – налучиха средства за освежаване
- „Образование за ут- ционално финансиране - 3013,00 муникационни технологии (ИКТ)
– 300 лв.
на всички помещения във филиал
решния ден“ – 4050 лв.
с.Лозенец.
- „Занимания по интеВ най-голямото общинско училиреси“ национално фище СУ „П.Кр. Яворов” е извършен
нансиране – 10034 лв.
ремонт на част от санитарните
- НП Оптимизация на
помещения на стойност 6443лв.
вътрешната структура
В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”на персонала -20794 лв.
гр. Стралджа е осъществено об-Физическа култура и
Заедно с него бе и директорът на ОДМВР –
новление ремонт на класна стая и
спорт -1230 лв.
Ямбол старши комисар Иван Русев
кабинет на директора за 9798 лв.
-НП Осигуряване на
змина
съвременна образоваедна
телна среда в училище
неле-9336 лв.
Класиран проект - Мо- ка година, през
която успях- Проект от Националната кам- дул „Подкрепа на целодневното ме независимо
обучение
на
учениците“
–
2020
пания „Чиста околна среда” – на
-НП Компютри за учители – 7004 от необичайни
стойност 4 903.0 лв.
условия, да се
лв;
справим с основСхема
училищен
плод
и
схема
СУ „П. К. Яворов” - гр. Стралните задачи на
училищно
мляко
джа:
министерството,
- Национална програма „Ученивключително и
В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- чески олимпиади и състезания“,
с н ови те прес. Зимница се радват на подмяна Модул „Осигуряване на обучение
дизвикателства,
на оборудването в учителската на талантливи ученици за участие
произтичащи от
стая за 1485 лв. Направен е и в ученическите олимпиади“-1300
мерките срещу
ремонт на част от покрива на физ- лв.
пандемията и за- Национална програма „Заедно
културния салон за 26874,00 лв.
дълженията на
В началото на учебната година е в грижата за всеки ученик“, Модул
МВР. Натрупахме
1 „Осигуряване на условия за сисосвежена училищната сграда.
опит в необичайтемно проследяване на личните
на и динамична
постижения на учениците чрез
обстановка“, посочи министър
„Продължаваме да следим дасъздаване на индивидуално портХристо Терзийски. В рамките на нните за заболеваемостта на съсфолио и оценъчна карта“- 996 лв.
работните срещи той и служители- тава. Медицинският институт на
- Национална програма „Инте дискутираха въпроси, свързани МВР е отлично подготвен със спеформационни и комуникационни
с текущите задачи по различните циалисти, техника, медикаменти,
технологии (ИКТ) в системата на
направления на дейност, специ- така че Вие и Вашите близки може
предучилищното и училищното
фиката на криминогенната об- да разчитате на професионална
ДГ „Мати Рубенова” - гр. Страл- образование“ – 900 лв.
становка в обслужваните райони, помощ при необходимост“, увери
- „Национална програма „Оптиджа:
кадровото и материално-техниче- министър Терзийски и уточни, че
- Участие по Проект „Активно мизиране на вътрешната структура
ското обезпечаване, полагането и скоро ще започне и процесът по
приобщаване в системата на на персонала“ - 85731,30 лв.
отчитането на извънредния труд, ваксинация на заявилите желание
както натовареността на състава. служители.
Вътрешният министър припомни,
Той благодари на колегите си за
че успоредно с противодействието неимоверните усилия, за труда,
в.“Стралджански вести“ - гр. Стралджа
на престъпността, един от основ- който полагат, за мотивацията, с
ните фокуси пред ведомството която изпълняват служебните си
Гл. редактор – Надя ЖЕЧЕВА
остава повишаването на ефектив- задължения и им пожела успешна
тел. 04761 69-74, GSM: 0885 222 006, e-mail: nadia_j4@abv.bg
ността на работата по превенция година в личен и професионален
Предпечат и печат: Информа принт – Бургас
и контрол на пътното движение.
план.
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РЕПОРТЕР

Представяме новия директор на СУ „Пейо Яворов“ ГАЛЯ РАЙНОВА:

ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА УЧЕНИЦИТЕ
ЩЕ ВЛЯЗАТ В МНОГО ПРОМЕНЕНА И МОДЕРНА СРЕДА

Г

аля Райнова е родена на 29.04.
1972 г. в гр. Стралджа. Средното си образование завършва
в ЕСПУ „В. Коларов“ гр. Стралджа.,
а висше - в ЮЗУ „Н. Рилски“ Благоевград, специалност „История“. Има
магистърска степен по „Публична
администрация и квалификация за
учител по инф. технологии“.
Цялата й трудова кариера е в СУ „П.
Кр. Яворов“, която започва 1994 г. От
2007 е зам. директор, а от м. август м.
г. - директор.
В малкото свободно време обича да
пътува. Сред любимите й занимания
са четене на книги и търсене на предизвикателства, свързани с работата й.
Любимо изречение: „Човек може
толкова, колкото знае!“ - Франсис
Бейкън
Галя Райнова е майка на двама синове, които са завършили средното си
образование в СУ „П. Кр. Яворов“. По-големият Ангел е завършил Биомедицинско инженерство и работи като програмист в София, а по- малкият Петър
е студент в ТУ, София специалност „Транспортна техника и технологии“. И
двамата се радват на подкрепа в семейството и имат особено силна връзка с
баща си, който ги е учил основно да станат добри и отговорни мъже.
- Г-жо Райнова, изминаха няколко месеца откакто седнахте на директорския стол
в СУ „П. Кр. Яворов“. Как се чувствате
на този пост , успяхте ли да обхванете
всички проблеми?
Измина половин година откакто заех поста
на директор и не смея да твърдя, че се чувствам спокойна. Училището е голямо, обхваща
всички образователни степени и се изисква
време, за да обхванеш всички процеси от

се сблъсквате?
Мисля, че предизвикателствата, с които
започнах са огромни. Не са малко нощите, в
които си мисли човек дали ще се справи, но
утрото не ти остава избор -просто трябва да
станеш, да вземеш решение и да следваш
плануваните задачи. Огромният по размерите
си ремонт, които се извърши в училище за
шест месеца, беше предизвикателство - как
да организирам безопасен учебен процес,
как да уверя родители и ученици, че фирмата
изпълнител е обезопасила ремонтните дейности и всичко е добре планувано и координирано. Благодарна съм за коректната работа
с община и изпълнителите, защото всяка
една дейност се плануваше своевременно и
не оставихме ученици без учебни стаи и без
топлина. Училището вече изглежда различно
- фасадата е измазана отново, осветлението
и радиаторите са изцяло подменени. Измазани са всички коридори, имаме нови санитарни
възли на 4-я етаж, а със собствени средства
направихме ремонт на същите на 2 и 3 етаж.

позицията на ръководител. Проблеми не
съм наследила, защото поех поста от г-жа
Валентина Маринова, която мисля, че е
еталон за професионалист и ръководител.
По-скоро поех едно добре подредено училище и ще се старая да надграждам, а не
да отстъпвам от позициите, които е заело
училището.

- С какво се гордеете, че сте директор
на най-голямото учебно заведение в
общината?
Гордея се с колектива и учениците, защото
сградите са нищо, ако не са одухотворени.
Гордея се с учители, които показват пътя
и дават крила на децата. Хората следват
идеи и личности, а ние се стараем да бъдем
следвани.
Следващото ни предизвикателство е
изграждането на училищен STEM център.
Ще направим нещо уникално, което ще се
случи първо на нас в областта. Центърът
ще е готов до 15 септември и училището ще
посрещне учениците с много променена и
модерна среда.

- Кои са предизвикателствата, с които

- Как приемате твърдението, че образо-

МЛАД ТАЛАНТ ТЪРСИ СВОЕТО ПРИЗВАНИЕ

Т

они Йорданова е ученичк а в о с ми к ла с
на СУ “П. Яворов“ в
Стралджа. От малка проявява
интерес към рисуването и
вече доказва свой стил. Минутите, в които твори, определя
като време за съсредоточаване и отмора. Идеите й идват
спонтанно, с фантазия творчество и талант ги превръща
в реалност. Щастлива е когато
получи висока оценка от почитателите на изобразителното
изкуство. Вече има не малко
награди от различни конкурси. Нейна е и рисунката, която

краси календара и бележниците на Община Стралджа
, а сега и на календара към
в.“Стралджански вести“.
Наследила уменията в рисуването на майка си Денка Георгиева, Тони, която е
внучка на хореографа Тончо
Тончев, е изразител и на
наследствен творчески ген
на рода Парушоолар дал на
България художник от световна величина като Панайот
Панайотов.
Да й пожелаем сбъдване на
мечтите и още много творчески успехи!

Благодарност и поклон, дарители!

Продължава от стр.1
Голяма част от иконите са изработени в
Гърция, а след като научава за идеята, лично
майсторката също се присъединява и дарява
една от любимите си икони /„Покров Богородичен“ /на стралджанския храм с пожелание
да го посети.
От църквата в Стралджа потвърждават, че за
последните години това е най-голямото дарение на икони с пожелание за здраве и благослов
на всички християни.

Щедрите дарители на църквата в Стралджа
имат и други имена. Марина Бенгурова всеки
месец покрива 50% от разходите за ел.енергия
на храма. Денка Станчева периодично подарява препарати за почистване, стенен часовник
е дарил Антон Железчев, а Ваня Пенева пожелала нейни саксии с цветя да красят храма.
Местни християни са организатори на акции
за почистване на двора. Почти ежедневно има
хора, които по свой начин подпомагат църквата
и всички го правят скромно, от сърце.

ванието е усилия и... насилие?
За всички е ясно, че нищо не се случва
без усилия. Насилието е по-скоро от страна
на възрастните - учители и родители, които
всячески се опитват да се преборят с вродената ленивост на хората, в случая на децата.
И затова вероятно усилията се приемат за
насилие в образованието.
- Смятате ли, че учители и ученици се
справят с онлайн обучението?
Това, което твърдя, е че всички се стараят
много. Учителите в условия на дистанционно
обучение работят много повече. Защото
един такъв урок изисква подготовка на електронни ресурси. Нашите учители са много
по- натоварени, защото в един ден може да
имат при пет различни класа, на които да
дадеш домашни, да провериш, да оцениш
и всичко това по електронен път. Отделно
изготвят материали на деца, които не се
справят с електронно обучение. Часовете
прекарани зад екрана са много, а това изнервя и двете страни. Ученици и учители
стават нетърпеливи. Хубаво е, че учениците
се връщат в училище. Самите те го искат.
Имаме нужда да се срещаме, да учим, да
спорим- така влизаме във форма.
- Какво Ви вдъхновява в началото на
всеки работен ден?
Старая се да имам предизвикателство
върху, което да работя и което да подобрява
живота на хората с които живея.
- Вашето послание към учители, ученици и родители.
Една мисъл на Анри Барбюс: „Училището
е работилница, където се формира мисълта
на подрастващото поколение и трябва да
го държите много здраво, ако не искате да
изпуснете бъдещето от ръцете си.“

ТРАДИЦИИ И ПРИЕМСТВЕНОСТ
В ДГ „МАТИ РУБЕНОВА“

В

навечерието на един
от най-красивите и обичани
стралджански народни празници, темата „Кукеровден“
предизвика интереса на най-малките
жители на Стралджа – децата от ДГ
“М.Рубенова“.
По идея на учителките достъпно и
приятно вниманието на малчуганите
беше привлечено
към националните и
културни традиции
и конкретно приемане на кукерския
костюм като атрибут на празника „Кукеровден“. С активното съдействие на
родителите на Мирослав Красимиров
Тончев от Стралджа
и на Стоил Бойчев
Боев от Атолово,
ревностни почитатели на местните
традиции и участници в тях, децата имаха възможност да видят, да пипнат, да облекат
кукерски костюми. Разговорът за характерните му особености, за украсата
на гуглите, за танца на маскираните
се оказа изключително интересен за
малките, които не спираха да задават
своите въпроси.
Развълнувани, бъдещите продължители на традицията се надпреварваха

да кажат защо кукерите обикалят
по домовете, как прогонват злото от
дворовете. Гордо поставяха маската,
раздрънкваха хлопките, танцуваха като
големите.
Мирко направи демонстрация, а Жечко, Теодор, Ванко, Елена, Моника също
пожелаха да се видят маскирани с обещанието, че ще участват в следващия
Кукеровден.

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
С наказателно постановление №
Н-7/14.01.2021г. Кмета на общината Атанас Киров налага наказание на Милен Йорданов Динков от
гр.Стралджа, ул.“Иглика“ 17 за това,
че на 14.12.2020г. лицето е имало
скандално и непристойно поведение
на обществено място, изразяващо

се във викане, крещене, говорене на
висок тон, използване на нецензурни
думи и ругатни, с което виновно е
нарушил чл.2,ал.1 от Наредба № 1
на Община Стралджа, поради което
на основание чл.53 и следващите от
ЗАНН постановява ОБЩЕСТВЕНО
ПОРИЦАНИЕ.

РЕПОРТЕР 			

бр.2, 26.02.2021 г. 			
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ГОСТ НА БРОЯ МИМА КОНДАКОВА

СЪРЦЕТО И ДУШАТА МИ ОСТАВАТ В ОБЩИНАТА
М

има Кондакова е родена на 29 март 1958 г. в
Стралджа. Завършила
е Техникум по селско стопанство в родния град. От 7 май
1979 г. до 3 юни 1985 г. работи в
общинска администрация, след
което до 2 февруари 1988 г. е
завеждащ „Личен състав“ и технически секретар на директора
в Керамичен завод Стралджа.
От 3 февруари 1988г. отново
е в Община Стралджа, където
и се пенсионира. Основно
работата й е като технически
секретар на кмета, а по-късно
– секретар към ОбС.

- Г-жо Кондакова, да бъдеш
предпочетена за технически
секретар на кмета е много отговорно. Как се правеше този
избор, необходими ли бяха
някакви специални знания и
умения?
Техническото обезпечаване и
подпомагане дейността на кмета
беше и си остава задължение на
отдел АПИО. Началникът на отдела , след съгласуване с кмета,
преценяваше кой да изпълнява
тези функции. Аз започнах работа като служител, занимавах
се с деловодство и машинопис.
Тогава съществуваше още т.н.
„Обща служба“, която извършваше
административното обслужване
на гражданите. В последствие се
създаде ЕСГРАОН и много по-късно дойде ред на Информационните центрове за обслужване на
населението. Когато през 1981г.
започнах като технически секретар кмет беше Иван Димитров.
Основното, което се изискваше бе
да владея правопис, машинопис,
да имам познания в областта на
ЗДСД/Закон за държавната система деловодство/, да поддържам
възпитано и компетентно отношение към колегите, гражданите и
други посетители, желаещи да се
срещнат с кмета. Стараех се да
бъда на висота и основното, което най-много ми помагаше, беше
търпението.
- И какво се оказва, че сте
работила с всички следващи
кметове?
Да, с Иван Димитров – през
1981-1982г., с Михаил Тенев – от
1985г. до 1988г., с Николай Вълчев
– 1990 -1991г., това беше т.н. временна управа, с Иван Георгиев –
1991 – 1993г., с д-р Андон Василев
– 1999 – 2003г., с Митко Андонов
– 2003 – 2015г. И с настоящия кмет
Атанас Киров – от 2015 до 2020г.
- Това е една сериозна палитра от ръководители, вероятно
за всеки пазите интересни спомени. Разкажете ни някой от тях.
Да, спомените наистина са много. Аз съм от хората, които правят
всяко нещо с желание, с чувство
на отговорност, със съзнанието

че трябва да бъда всеотдайна и
полезна. Запазила съм уважение
към всеки от кметовете и основното, което помня за всеки от тях е
проявената грижа към хората, отговорността , с която подхождаха
при решаването на всеки проблем,
желанието общината да се развива, да има добри резултати от
дейността.
- Кой от кметовете все пак
запомнихте като най-строг, кой
беше най-добър по характер и
кой – най-организиран в работата?
Всеки кмет си имаше свои методи на управление, всеки следваше
своята предизборна програма.
Разбира се, като личности бяха
много различни, но отношението
им към служителите винаги беше
колегиално, изискващо едновременно дисциплина и ред, отговорност и уважение към гражданите,
както и стремеж за изграждане на
силен сплотен колектив.
Моето желание беше всеки
кмет да бъде достатъчно строг в
работата си, за да бъде уважаван
и респектиращ, да изисква, да не
пести забележки щом се налага и
щом е в интерес на работата. Няма
как да се управлява администрацията ако не си организиран, ако
не контролираш и ако не изискваш
изпълнение на поставените задачи
и трудовата дисциплина. В същото
време за служителите е много
важно в подходящ момент да получават допълнителна мотивация
– това може да е просто една добра
дума - „благодаря“, „браво“, „добре
свършена работа“...Това обикновено дава криле и в същото време
задължава за повече старание.
- За никого не са тайна вицовете за секретарка – работодател.
Как приемахте това?
Да, всеизвестни са всякакви
вицове – закачки! Често в тях
секретарките са глупави, наивни,
бездействат, клюкярстват. Но в
действителност съвсем не е така.
Затова не съм се и обиждала,
просто приемах вицовете като
поредна шега от хора, които нямат представа за какво става въпрос. Аз лично винаги се стараех

да бъда на ниво, да
отговоря на изискванията и стила на работа на кметовете,
да бъда максимално
полезна. Имало е
моменти на върхово
напрежение и тогава
само няколко разменени изречения
между нас двамата
можеха да смекчат
положението, да тушират напрежението
. Това са съвсем човешки моменти на
разбиране и на желание да овладеем
ситуацията. При кмета обикновено
влизат всякакви хора, с различни
проблеми. Той трябва да има
търпимост към всички. Длъжен е
да провежда компетентни разговори с различни представители
на обществеността, да обръща
внимание на служителите, които
всеки ден имат нужда от съгласуване с него... Работата е много
разнообразна, изисква максимум
внимание, тактичност. А секретаря
е като буфер, той трябва да подготвя атмосферата, да информира
кмета за всяка следваща среща,
дори да създава спокойствие и
уют в обстановката. Стараех се
да бъда резонатор на идеите на
кмета , ако открия пропуски – да
сигнализирам навреме и достатъчно тактично, въобще – да бъда
добър посредник. За мен най-добрата оценка беше ако спечеля
доверието , а от там и уважението
на ръководителя. Тогава вече говорим за здрав тандем пред който
няма препятствия.
- Какви все пак бяха отношенията между началник и подчинен
в общината през различните
години?
В колектива е важно да се спазва йерархията и всеки да си знае
мястото, задълженията, правомощията. При нас обикновено е предимство, че всички се познаваме
добре, имаме уважение един към
друг и дори приятелство. Разбира
се не са липсвали спорове, разногласия, но всичко е в интерес на
работата, така че сърдити рядко
имаше. Лично аз не съм влизала в
конфликти с нито един от колегите
си. Може би характерът ми помагаше, както и това, че за мен всеки
от тях беше достатъчно значим,
достоен за уважение.
- Любопитно е да разкажете за
възрастовите отношения.
/Усмихва се/ Когато започнах
работа в „Обща служба“ имах
удоволствието да работя с авторитетни и доказали се по-възрастни
колеги като Стоян Калев, Калинка
Славчева. Тези хора ме посрещнаха с радост и желание да ми
предадат всичко, каквото могат.
Този житейски и трудов опит винаги

ми е помагал. Аз отговарях на това
с огромно уважение и обич. Вярно
е, че през 80-те, 90-те години животът беше много по-спокоен, но
пък нямаше тези добри условия
за работа. Ако сега младите бъдат
принудени да използват пишеща
машина, да размножават на циклостил, да се свързват по телефона
чрез централата в пощата...сигурно
ще им е много трудно. Но ние се
справяхме. Основният ни източник
на знания си оставаха дългогодишните служители с които можеше
да анализираме различни казуси,
да обсъждаме проблеми, идеи...
Задължително младите имаха
респект към по-възрастните, в обратната посока получаваха всички
необходими знания за работата и
така се прилагаше истинска приемственост. Бяхме около 20 души
здрав колектив, непробиваем.
Нямаше клюки, злоба, подмазване.
- На какво Ви научи работата в
общината? Какво Ви даде, какво
Ви взе?
На първо място се научих на
отговорност, на законосъобразност, на толерантност, търпимост,
уважение. Никога не забравям, че
служител в общинска администрация всъщност означава „слуга на
гражданите“. Работата ми даде
удовлетворението, че съм полезна, че съм необходима, че съм
оценена. В този смисъл никога
не съм имала самочувствието, че
съм незаменима. Тук се сещам за
думите на г-н Георгиев: “Защо, бе
момичета нямате самочувствие,
толкова много знаете, имате опит,
рутина, толкова сте добри в работата, а самочувствие – никакво?“
Питате какво ми взе работата–
спокойните нощи, личното време
за семейството, което много често
трябваше да пренебрегвам заради
служебни задължения. Може да
е смешно, но един от най-трудните ми моменти беше акцията
„Ловец“/умъртвяване на домашни
кучета/ през 80-те години. Трудно
преживях и т.н възродителен процес/смяната на турските имена с
български/. Бях твърде млада и
трудно проумявах защо се случва
всичко това. Като секретар в ОбС
работих с различни председатели
/Виолета Андонова, Петър Драгиев, Иван Георгиев, Валентина
Маринова, Атанаска Кабакова,
Живко Ангелов, Иван Митев/ ,
имаха различен стил, но с всички
намирах общ език. Въпреки добрата подготовка на всяко заседание , аз се притеснявах, правех
всичко, което зависеше от мен, но
вълнението преди и по време на
заседанията беше огромно. Днес
в съзнанието ми е само това, че
обичах работата си!
- Успяхте ли да предадете знанията и уменията на младите?
След като стана ясно, че се
пенсионирам, по идея на г-н Киров

останах на работа още 6-7 месеца.
Направих всичко възможно да
предам знания и умения на новата колежка, при това с огромно
желание и всеотдайност, без натрапчиви наставления. Щастлива
съм, че има резултати!
- И сега един съвсем различен
въпрос. Всички знаят за Вашето впечатляващо хоби , което
изисква много сръчни ръце.
Възможно ли е да ни зарадвате
с авторска изложба?
Да, хобито ми е изработване на
оригами, кусудами, бисероплетене, ЗД фигури, модулни оригами,
картички, новогодишни играчки и
мн. други. Правя го за собствено
удоволствие и спокойствие. Подарявам от сърце на приятели и
това ме радва. Но за изложба не
съм мислила.
- Нека не пренебрегваме и
пословичната Ви любов към животните и особено към котките.
Израснала съм в семейство на
природно интелигентни родители.
Винаги ми е вменявано уважение към хора и животни. За мен
котката и кучето са равноправни
членове на семейството. Познавам поведението им, характерите
и се опитвам да се грижа за
тях всячески. Не мога да изброя
всички котки и кучета които съм
обгрижвала. В момента край блока
изхранвам 13 и в двора още 5 котки. Животните се отблагодаряват
по свой начин – с безусловна обич,
доверие и любов.
- Смятате ли, че и след пенсионирането животът може да
бъде интересен, пълноценен. Как
минават дните Ви?
Животът ни е даден да го изживеем с радост, независимо дали е
труден или лек. Има възходи, но
има и падения, има радости, но
има и много трудности. Важно е
да не загубим себе си, да останем
човеци. Затова моето желание
е всички да бъдат здрави, да се
радват на късмет, на успехи, да
работят с желание и с всеотдайност. За да дойде моментът на
щастлива равносметка.
- Имате ли девиз?
Имам любими изречения:
„Господи, дай ми спокойствие
да приема нещата, които не мога
да променя , смелост да променя
онези, които мога да променя и
мъдрост да виждам разликата
между тях!“
„Благослови ме със силата да
стана и да продължа отново дори,
когато ми се струва, че това е невъзможно!“
„Всеки от нас има по две крила
– баща и майка. И докато тях ги
има ние летим! Тежко е да летиш
с едно крило, а още повече – да
вървиш пеша.“
Дай Боже на всеки колкото може
по-дълго да лети на две крила! Пазете и уважавайте родителите си!

Достойно за пенсионираните Иван Йовчев – 45 ГОДИНИ НА КОЛЕЛА

П

След десетилетия труд в полза
на обществото, след напрегнати
делници и усърдие да изпълниш
всички поставени задачи, след
успехи, радости и неволи с, превърнал се в твоето второ семейство, идва ред да се оттеглиш в
заслужена почивка. Тогава тишината и спокойствието на деня ти
се струват необичайни, но увлечен
от инерцията вече търсиш нови
ангажименти. Защото можещ и
искаш да бъдеш полезен. Пенсионираните служители от община

Стралджа са тренирани за това! А
оценката на кмета Атанас Киров е
показателна:“Щастлив съм, че работя с колеги, които винаги дават
всичко от себе си, за да свършат
своите задачи в срок и качествено.
Бъдете здрави, Надя, Таня и Иван!
Обичам ви и оставам вечно ваш
приятел!“
Според Мима Колева, която
също е в групата на оттеглилите се
в почивка, щом веднъж влезеш в
списъка на служителите на общината, оставаш такъв за цял живот!

очти половин век! Живот,
изминал като на кино. Все
на колела, все на път. С
професия, която изисква максимум отговорност, дисциплина, добро зрение и слух, бързи реакции,
познаване на пътя и на психиката
на останалите участници в движението.
Ваньо Йовчев се справи отлично
със служебните си задължения. И
днес вече е в заслужена почивка.
Първата си заповед за шофьор
в общината получава на 1 май
1976г. от тогавашния кмет Божил
Димитров. Започва с Москвич
408, за да премине през Жигули,
ЖУК, Лада, Ниса, Латвия, Нива,
Форд, Голф, Пасат... Както неусетно сменя автомобилите така
сменя и кметовете с които работи.
Добър по характер Ваньо няма забележки за работата си от никой.
Макар че пред него управленците
споделяли много подробности
от работата си , той никога не
е правил капитал от това. Не е
правил и сметка на изминатите
километри. Помни тежки моменти през зимата, през поледици и
преспи, помни нощни пътувания,
помни натоварени пътища и екс-

тремни ситуации, но той е от тези,
които не се плашат и винаги имат
решение на пътя.
Най-чести са воайяжите до

столицата и обратно, а това са за
денонощие поне
1000 км. Не липсват маршрути и
зад границата –
няколко пъти до
Турция, в Хърватия.
Днес на въпроса дали не му е
мъчно, че това
ежедневие вече
остава зад гърба
му Иван Йовчев
просто се усмихва. Да, необичайно за него
е да се успива
сутрин, да запълва деня само със
свои лични дела.
„Малко ми е шантаво като начало,
но ще свикна!“,
откровен е той и
отправя пожелание към колегите
си да карат внимателно, да бъдат
дисциплинирани на пътя и добри
стопани на автомобилите, които
им са поверени.

РЕПОРТЕР
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ЦСРИ – НЕОБХОДИМИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
С

оциалната услуга ЦСРИ
/Център за социални услуги, рехабилитация и
интеграция/ има за цел подкрепа индивидуалното развитие,
възстановяване, поддържане и
придобиване на нови способности и самостоятелност на лицата с различен вид и степен на
увреждане, както и подкрепа на
лица от различни уязвими групи,
чрез целенасочени дейности за
интеграция и превенция на социалното изключване.
ЦСРИ предлага почасово разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни
дейности.
• Консултативните дейности
са насочени както към кандидатпотребителите и потребителите

на социални услуги, така и към
техните близки.
• Терапевтичните дейности
имат за цел да развият нарушени
или липсващи социални умения,
да коригират нарушения в развитието.
• Рехабилитационните програми са насочени към възстановяване и социална интеграция на
потребителите на услугата.
Дейности за подкрепа в ЦСРИ:
• медицинска рехабилитация
• логопедична терапия
• психологична подкрепа и
консултиране
• занимателна трудотерапия
за деца
Дейностите по медицинска
рехабилитация се провеждат
след задължителна консултация

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦОП

Ц

ентър за
обществена
подкрепа /
ЦОП/ е комплекс от
социални услуги,
предназначени за
деца и семейства
с цел предотвратяване на изоставянето на децата и
настаняването им
в специализирани
институции, превенция на децата и
настаняването им
в специализирани
институции, превенция на насилието и отпадането
от училище, деинституционализация
и реинтеграция на
деца, обучение в
умения за самостоятелен живот и социална интеграция
на деца от институции, консултиране
и подкрепа на семейства в риск,
оценяване, обучение и подкрепа на
приемни родители и осиновители,
консултиране и подкрепа на деца с
поведенчески проблеми и прояви.
„Център за обществена подкрепа” – гр. Стралджа е с капацитет 15
потребители, деца в риск от 0 до 18
годишна възраст и техните родители. Потребителите предимно са
насочени от Дирекция „Социално
подпомагане“, Отдел „Закрила на
детето”. През 2020 г. един потребител е насочен от МКБППМН.
През годините броя на децата и
семействата, потребители на услугите предлагани в ЦОП, се увеличава. За 2020 г. от Отдел”Закрила
на детето” са насочени 23 деца и 5
родители. Услугите се предоставят
от двама специалисти – психолог и
социален работник.
Услугите, които предлага ЦОП
са;„ Семейно консултиране и подкрепа”, „Превенция на отпадане
от училище”, „Превенция на насилието”, „Превенция на агресията”,
„Превенция на отклоняващо се
поведение и работа с деца с отклоняващо се поведение”.
Заедно с разработените услуги
се работи и в направление културно-масова дейност. Разработен е
културен календар, дейностите са
разпределени по месеци, включват празнуване на лични (рождени и имени дни) и официални(

и назначение от лекар –физиотерапевт.
Капацитета на услугата е увеличен на 38 потребители, при поискано увеличение 40 потребители
през 2019г.
Броя на щатните длъжности
в ЦСРИ е 11.5. Заети са всички
длъжности на специалисти, задължителни за функциониране
на услугата.
Ползватели на социални услуги
в ЦСРИ през 2020г. са 25 лица и
30 деца , което е много по-малко
в сравнение с предходните години, поради настъпилата извънредна обстановка свързана със
COVID19.
През 2020г. общо 29 деца и 1
възрастен са ползвали логопедична услуга в ЦСРИ. 10 деца са преминали на дистанционна работа. 4
деца са ползвали психологическа
подкрепа и консултиране. Повече
от 20 лица и деца са преминали
през кабинети по физиотерапия
и зала рехабилитация.
И през миналата година продължи мобилната работа по дей-

ности логопедичната и двигателната рехабилитация. През 2020г.
логопедът на ЦСРИ провежда
логопедична занимания с 14 деца
в детските градини на гр. Стралджа. Дистанционна работа с деца
за логопедична рехабилитация е
извършвана в продължение на
няколко месеца, поради настъпилата извънредна обстановка
свързана със COVID19 и за сигурността на потребителите. В
дома на потребителите /лица и
деца/ се предоставя дейност двигателна рехабилитация, когато е
налице ограничена подвижност,
възпрепятстваща посещението в
социалната услуга.
Заниманията в Ателието се провеждат с деца, ползващи и други
дейности за подкрепа в ЦСРИ.
Общо 16 деца са посещавали занимания в Ателието през миналата година. С изделия, подготвени
в Ателието, под ръководството
на трудотерапевта, децата изработват картички. През февруари
беше организирано групово занятие за изработване на мартеници.

През 2020 година е по-малък броя на потребителите на
СУ, ползващи специализирания
микробус на ЦСРИ, за достъп
до социалната услуга. Над 5
деца и лица са ползвали такъв
транспорт, някой от които и от
близките до гр. Стралджа села.
Намаленият брой на потребителите е свързан и с настъпилата
извънредна обстановка свързана
със COVID19.
В съответствие с нормативните
изисквания през 2020г. продължи работата на екипа с външен
супервизор. Една групова супервизия е проведена със специалистите на Центъра по тема, свързана с поддържане на нивото на
компетентност на специалистите.
Както и през миналата година, и
през тази, стремежът на екипа на
ЦСРИ беше насочен към осигуряване на висока заетост на СУ, за
обхващане на максимален брой
нуждаещи се от подкрепа лица
и деца, заедно с повишаване на
качеството и ефективността на
социалните услуги.

АПОСТОЛЕ, ОТ ТЕБ СЕ УЧИМ ВСИЧКИ!

В

Великден, Коледа, Нова година
и т.н.) празници, отбелязване на
исторически събития, разходки до
близките паркове , посещение на
културни мероприятия, посещения
на музея, участие на децата във
великденския и коледния конкурс,
участие в благотворителни базари.
По-голяма част от заложените дейности не се осъществиха, поради
обявената извънредна епидемиологична обстановка и преминаването на учениците в дистанционна
форма на обучение
През отчетния период ЦОП гр.
Стралджа предостави дистанционна работа само на двама потребители. Причината е, че по голяма част
от потребителите не разполагат с
подходящи технически средства.
При срещите с родители, учители, социални работници от Отдел
”Закрила на детето” споделят, че
децата имат нужда от предоставяне на такъв тип дейност. При
по-голяма част от тях се наблюдава
постигане на заложените цели.
Работата продължава в същата насока до постигане на положителни
резултати.
С цел повишаване на професионалната компетентност на екипа за
предоставяне на качествени социални услуги за деца и семейства,
специалистите на ЦОП през 2020
г. получиха супервизия от външен
специалист.

ъв връзка с гибелта на
най-големия син на България ученици от Средно
училище „Пейо Яворов“, под ръководството на Димитър Стоянов
и Койчо Койчев, изнесоха музикално-сценичен спектакъл под
надслов „За да има Възкресение!“.
Словото за Левски бе своеобразна
лирична ретроспекция за високата
позиция на героя в националната
ни памет.
Ученици от начален етап направиха своя поклон пред паметната
плоча на едноименната улица в
града, оставиха цветя. „Апостоле,
от теб се учим всички, Апостоле,
ти пример си за нас...!“ изпяха вкупом децата, споделиха свои мисли
за живота и делото на героя. И
обещаха: „Ще помним, ще пазим
името на Апостола!“

На 18 февруари

ДЕТЕ ПРЕД ПАМЕТНАТА ПЛОЧА НА АПОСТОЛА

Продължава от стр.1
И други малчугани от ДГ“Здравец“ повториха жеста.
След урока по родолюбие в детската градина, след
разговорите с мама и татко , всяко дете пожела да

остави своето цвете на паметника. Те ще пренесат
уроците през времето! И всяка година в студения
февруарски ден ще намират път към паметника на
Апостола, за да докажат, че знаят и помнят!

бр.2, 26.02.2021 г. 			

Познаваме ли ги?

Т

е са хора, родени в Стралджа или в селата
на общината и цял живот са съхранили
най-топъл спомен за родния край. Те са
хора, които никога не са преставали да обичат
това място, съхранили в себе си традиции,
природа, красноречие... Работили на различни
фронтове, доказали се в различни области, постигнали уважение, но това, което най-ги топли
винаги е оставало родното място. Ние сме в
дълг към тях. Нека ги осветлим, нека припомним
имената им, делото им, постиженията и да се
възгордеем, че са наши хора.
Рубриката, която откриваме, не е случайно избрана. Тя е провокирана от факта, че човешката
памет много бързо изтрива спомените за личности с огромен принос за обществото. Патината
на времето ги покрива и... просто изчезват. А не
бива! Познаваме ли ги?

Д

оцент
Калчо
Тодоров заслужава да бъде
п р ед с та ве н
на своите съграждани.
Аз бях близък с него, но
само в последните години, когато работехме в София.
Въпреки това, приемам поканата
на вестник „Стралджански вестник“
да разкажа каквото си спомням за
него. Ще разкажа онова, което той
ми е разказвал или аз съм бил
очевидец.
Калчо е роден на 22 октомври
1934 година в Стралджа. Баща
му бил беден човек, родом от с.
Седларево, Котленско, женен в
Стралджа. Грижел се за училището
във всяко отношение – чистене,
отопление, ремонт…
Калчо бил трето дете в семейството. Брат му Тодор бил зъботехник. Работил в Омуртаг, в Стралджа
(заедно със зъболекаря д-р Чавдаров) и в Сливен. Калчо разказваше
с уважение, че бил подпомаган от
брат си по време на следването
си. Сестра му Куна също живеела
в Сливен. За нея си спомняше, че
го съветвала да води сметка за
парите, които му давал брат му …
за да не си развалят отношенията!
Калчо изпълнявал съвета й.
По бащина линия, беше роднина
с Тяна Толева, бивша кметица на
Стралджа. Уважаваха се с Калчо.
Беше много близък с нейния син
– проф. Петър Панчев, водещ

български уролог в Медицинска
академия. Разцвета на кариерата
на проф. Панчев съвпадна с въвеждането на трансплантациите
на бъбрек, като успешен метод
на лечение. Спомням си, че беше
специализирал, още като млад
доцент, в Белгия.
По майчина линия беше братовчед с учителя Янко Йорджев
(Патерски). Беше близък и със
синовете на Йорджев, доколкото
знам от Калчо, също математици. По избледнелите ми спомени
единият беше доцент в Югозападния университет- Благоевград, а
другият учител и инспектор по
математика в Сливен.
Още от първите си години в
училище, Калчо се очертал като
отличен ученик. Седял на един чин
със Сашо - синът на поп Христо.
Учителите му го обичали и той ги
уважавал.

РЕПОРТЕР 			

				

6

ЕДИН ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ МАТЕМАТИЦИ
НА БЪЛГАРИЯ

НАЗДРАВИЦИ С МИСКЕТ И МУСКАТ

Спомени за
доц. д-р Калчо Тодоров,

превърнал висшата алгебра в найфундаменталната дисциплина от обучението на студентите по математика

След завършване на основното
си образование продължил в Текстилния техникум в Сливен - много
престижно учебно заведение за
нашия регион. Завършил го с отличен успех. Доколкото си спомням,
от това време е познанството му, с
бъдещият министър на културата
Георги Йорданов. След завърш-

ването на техникума работил една
година като текстилен майстор, по
поддръжка на тъкачните станове.
Имаше хубави спомени от това
време.
Желанието му да продължи да
учи математика, го подтикнало да
кандидатства в Софийския университет. Кандидатствал и бил приет.
Като студент живеел в общежитие,
получавал стипендия. В някои
моменти (при закупуване на учебници) бил подпомаган и от брат
си. По време на
следването бил
в приятелски отношения с бъдещия директор на
Националната
математическа
гимназия – доц.
Йордан Кучинов
(родом от с. Маломир, Ямболско) и бъдещия
министър - председател, след 10
ноември 1989
година, Георги
Атанасов.
След завършването на Университета започнал
работа като учител по математика
във вечерната гимназия в Ямбол.
От тогава са добрите му отношения с учителя по математика, а
след това и инспектор, Енчо Енчев,
родом от с. Войника, Ямболско.
По това време се обявил конкурс
за аспирантура по математика
в Московския държавен университет. Калчо спечелил конкурса
и заминал за Москва. Защитил
кандидатската си работа с много
положителни отзиви. След завръщането си в България започнал
работа в Институт по математика
към БАН.
По време на пътуванията си до
Москва се запознал с бъдещата си
съпруга, която била аспирант по
химия, също в Московския държавен университет. След защитата на
кандидатската си работа, тя също
започнала работа в БАН. Близките

Георги Александров пази топли спомени за своя добър приятел
Калчо Тодоров.
„Бяхме съученици в гимназията. Лудувахме заедно, участвахме
в самодейния театър. Носеше на шеги и сам обичаше да ги прави.
Помня, че Калчо много добре влизаше в ролята на цар. Беше отличник, учителите високо оценяваха знанията му виждаха в него
бъдещ талант. И не сбъркаха. Калчо продължи да учи математика
и стана един великолепен преподавател. Ставал съм свидетел
на уважението с което го даряват студентите му. Заслужено!
Това просто беше един лъчезарен, усмихнат човек, трудолюбив,
принципен, честен, почтен“.

на семейството я зная като доцент
Ваня Монева. Имат един син,
който, както баща си, завършил
математика в Софийския университет. После работил в САЩ, както
много младежи от България, след
10 ноември 1989 година.
По време на работата си в БАН,
Калчо спечелил конкурс за стипендия към Хумболтовия университет
в Берлин. Научил достатъчно
добре немски език. Периодично
ходел на специализации. Там
установил ползотворни връзки с
научни работници от други страни.
От това време е сборникът със
задачи по алгебра, издаден от него
(Калчо Тодоров), който отдавна е
библиографска рядкост. Сборникът беше много търсен от учениците, кандидати за Университета.
Той съжаляваше, че не е запазил
дори един екземпляр
за себе си! По време
на специализациите
в Берлин, участвал в
съвместни публикации
с други съавтори.
След промените през
1989 г., Калчо започна
работа като доцент в
Югозападния университет. Той е основател
и първи ръководител
на Катедрата по алгебра. От моя брат, проф.
Йордан Манчев, който
също беше близък с
Калчо, съм чувал, че
той имал много хубав педагогически подход към преподаването
на предмета. Лекциите му били
онагледени с интересни моменти хрумвания, случки от живота на математиците, връзки с исторически
събития. Това правело лекциите
му интересни. Аз познавам един
от неговите асистенти, който под
негово ръководство защити кандидатска работа, след което замина
на научна работа в САЩ. Беше
признателен на Калчо. … Когато
си идваше в България винаги му
се обаждаше и ходеха на дълги
екскурзии в Рила и Пирин. Вече е
професор и преподава в няколко
университета.
В този период от време беше
установил добри професионални
връзки с математици от Северна
Македония. Канеха го да взема
участие в техни научни конференции.
Когато навърши 85 години, Калчо
бил поканен от ръководството на
Югозападния университет да бъде
удостоен с внимание от страна
академичната общност. По време
на четенето на поздравителния
адрес, Калчо стоял през цялото
време прав, в знак на уважение
към присъстващите. Когато ректорът предложил да седне, той
отговорил: “Още съм млад. Когато
остарея ще седна.“. Колко ведрост
има в тези думи!
Калчо беше интересна личност
и в живота. Преди всичко беше
запален турист! Познаваше всички
планини и хижи в България. Обичаше да организира групи, които с
удоволствие водеше по планините.
С него аз съм бил в Рила (Седемте
Рилски езера, хижа Иван Вазов,
Мальовица, Сухото езеро и др.);
в Пирин (на Мальовица, Тодорини кукли, връх Вихрен); в Стара
планина (хижа Рай и връх Ботев).
Той всяка седмица, зиме и лете,
беше в планината, най-често на
Витоша, но с удоволствие посещаваше Люлин и Лозенската планина.
Туристите от Военномедицинска
академия, с които се движех и
аз, го бяха приели като приятел
и всички го уважаваха. Най-често
изкачваше планините с негови приятели - математици от БАН.
Калчо никога не забрави от къде
произхожда. Уважаваше селото и
се гордееше с уменията си да се

занимава със земеделска работа.
Имаха малка семейна градина във
Своге. В нея той с удоволствие
отглеждаше ягоди, лук, чесън, краставици, боб, домати, чушки, тикви…
Обичаше да прави консерви. Така
както ги правим на село – в буркани
и после ги варим на тих огън, в
залеза на деня… Умееше да запазва плодовете на ябълките. През
зимата носеше от тях в раницата си.
Той беше общителна личност. С
много голяма лекота установяваше
контакти на всяко ниво. Можеше
да поддържа интересен разговор
на различни теми.
С него се видяхме за първи път
в Стралджа, когато той още учеше в Сливен. Следващият път се
видяхме, когато аз бях дошъл на
работа в София. Уважаваше ме
като негов братовчед, както уважа-

ваше и всичките си други роднини.
Обичаше Стралджа.
Имаше години, когато в София
се уреждаха землячески срещи.
Групата от Стралджа обикновено
се водеше от Стефан Иванов
(Стефанчо Мисириолу). Домакин
на срещата в София беше проф.
Вълев, от Стралджа, директор на
института за почвите – „Пушкаров“.
Калчо беше един от най-активните
организатори. С каква радост се
хващаше на хорото … макар и
не толкова вещ, както останалите
играчи.
С удоволствие разказваше за
приятелството си с арх. Васко Лу-

ков (баща му бил първият кмет на
Стралджа след 9 септември 1944
г.) и за Белоусов – стралджанин,
близък до него по възраст.
В личен план, на мен ми оказа
голяма помощ при написването на
книжката „Загоре между Източна
Стара планина и Бакаджиците“.
Той ме убеди да повярвам в себе
си и да събера материалите за
книжката. Отделяше време да чете
това, което съм събрал и го анализираше, сякаш готвех дисертация
по история.
Чрез него се запознах с други
математици от БАН, с които започнахме съвместни работи по
информатика. Тогава тази наука
още навлизаше в живота. В математическия институт за първи път
застанах пред клавиатурата на
компютъра. С умни хора работата
върви интересно! Разработихме
информационни методи, които
по-късно послужиха за информационното обслужване на ВМА,
където работех аз. По това време,
чрез него се запознах и с други
математици - академик Петър Кендеров, доц. Николай Киров, Емил
Келеведжиев.
Както вече споменах Калчо силно обичаше Стралджа и своите
родители. В последните години от
живото си, той всяко лято отделяше време да дойде в Стралджа
и да се погрижи за гробовете на
родителите си. При една от разходките ни на Витоша, сподели,
че желае да бъде погребан в
Стралджа, при родителите си. Той,
който беше обиколил доста градове – Сливен, Ямбол, Благоевград,
София, Москва, Берлин… носеше
Стралджа в сърцето си и желаеше
да се върне в нея!
Почина на 2 ноември 2020 год.,
една седмица след като навърши
86 години. Боледува кратко, само
пет дни.
Неговите близки от Сливен изпълниха молбата му. Сега Калчо
отново е в Стралджа! Излязъл от
нея … и завърнал се в нея.
Д-р Трифон Стоянов
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Т

радиционният народен
празник „Трифон Зарезан“
в Стралджа за пореден
път стана повод за преглед на
майсторството в приготвяне на
стралджански мискет, пелин и мускатова ракия. В конкурса, организи-

ран от общината, се състезаваха
27 домашни питиета. Журито от
дегустатори с председател Елка
Георгиева и членове Мария Костадинова и Андон Андонов много
внимателно и добросъвестно провериха качеството на представени-

В Джинот

те вина и ракии след което направи
класацията по категории.
За бяло вино първото място
категорично беше отсъдено на
Дончо Стоянов от Стралджа, който
през последните години доказва
майсторството си. На второ място е Илия Димитров, а на трето
Евелина Костова, която доказва,
че и жените се справят успешно с
винопроизводството.
При червеното вино най-добър
винар се оказа Стоян Стоянов от
Стралджа следван от Христо Стоянов от Джинот и Стоян Недялков
от Стралджа. Майстори на пелина
са Георги Добрев от Стралджа,
Христо Стоянов от Джинот и Стоян
Недялков от Стралджа.
Абсолютно безапелационно
първото място при ракиите грабна
Йолина Костова и получи поздравленията на мъжете. След нея се
наредиха Стоян Недялков и Добрин Вълков от Стралджа.
Честито! И Наздраве!
Още в понеделник представители на общината ще посетят по
адреси победителите и ще им
връчат наградите.

ЖЕНИ ОРГАНИЗИРАХА ПРАЗНИКА ТРИФОН ЗАРЕЗАН

К

алинк а Иванова, Митк а
Петрова, Пламена Гицова,
Мария Желева – това са
организаторите на Трифоновден
в Джинот. Облечени в народни
носии, закичили свежа китка зад
ухото, налели пенливо домашно

вино в менчето, те поканиха мъжете да празнуват. Наметнали тежки
ямурлуци любителите на хубавото
джинотско вино достойно се представиха в стриктно изпълнение на
ритуала по зарязването . В лозето
на Слав Славов ножиците заигра-

ДЕЦА В ХРАМА

ха и благословии заваляха – да е
плодородна годината, да са здрави и силни лозарите, да се множи
майсторлъка на винарите! Всичко
дозирано с наздравици и тежки
мезета, с веселба, която продължи
в селото.

МАЙСТОРКАТА НА
ГУГЛИ ОТ ЛОЗЕНЕЦ
Йорданка Йорданова от Лозенец е изработила повече от сто кукерски маски и облекла

П

ътят, прострял се в далечината между безкрайните
лозя в подножието на Балкана и раззеленилите се ниви в
ниското, разделя селото на две.
Сутришната мъгла вече се е вдигнала и слънцето напича заоблените хълмове - тук е раят за гроздето.
И никак не е случайно, че селото е
приело името Лозенец.
В една спретната къща недалеч
от пътя, зад подреден с вкус и
усталък двор, миналото среща
настоящето, традицията – съвремието, а спомените – мечтите.
Тук, изпод сръчните ръце на стопанката, кълбата с шарени ширити
и твърди гайтани, пъстри мъниста
и многоцветни пайети придобиват тайнствен смисъл и дълбок
символ, познати на малцина.
Купчинката материали бавно се
превръща в маска – най-важната
част от облеклото на кукерите.
Парче вълнен плат, пропило в
себе си многозначна символика,
пренесена през вековете.
Йорданка Йорданова, както се
казва майсторката-стопанка на
къщата, е започнала да изработва
кукерски маски и облекла отпреди
осем години. С тях първоначално
са се маскирали мъжете от местната самодейна група към читалището. Скоро за нейното майсторство
научили от съседни села, а после
и от по-далечни населени места. И
поръчките заваляли - и все различни по вид и направа. „Уж сме малка
страна и районът ни малък, пък
разнообразието – голямо, диви се
Йорданка. Пък напоследък и традицията се променя – навлизат все
нови модели, а също нови и нови
материали, но автентичните все
по-трудно се намират. Едни кукери
искат едно, други, уж от близко
село до тях – съвсем друго; едни
искат универсални маски и облек-

ла, а други – да
са характерни за
тяхното населено
място.“
И майсторката
започва дългата
борба с вълнения
плат, гайтаните и
ширитите – едно
по едно и все на
ръка. За тези години тя е изработила повече от
сто маски. Облеклата са повече от
двадесет – главно
характерните за
Лозенец бяла риза с ширити и памучна пола. Някои от нейните произведения на народното изкуство
са прескочили надалеч от селото
и се носят от кукери от Сливенско
и Бургаско. Миналата година, обаче, и тук стигаме до всечовешката
болка, поръчките секват. Малко
след Заговезни, когато по традиция
излизат кукерите, за да прогонят
злото и да извикат здравето и плодородието, пандемията за дълго
затвори хората в къщите им. Не се
знае дали и тази година хлопките
им ще звънят по улици и дворове,
дали във въздуха ще ехтят техните
наричания и благословии.
„Хлопките също си искат майстора, намесва се в разговора и
съпругът на Йорданка – Йордан.
Изработва ги железар от Карнобатско, но най-интересното е, че
звукът, онзи звънлив и жизнерадостен хлопод, идва не толкова
от желязото, от който са изковани,
а от месинга, с който са заварени
отделните части на звънеца“, разкрива тайна от занаята стопанинът
на къщата. Защото и той е част от
самодейната група кукери в селото
и помни миналото. В групата сега
може да се съберат тридесетина
мъже, но преди години са били
много повече, добавя Йордан.
Традицията в Лозенец повелява
участието в маскираната група на
булка, облечена в бяло и годеник /
аджи баба/, облечен в черен шинел
и с черно бомбе, а също поп, мечка
и мечкадарин, допълва Йорданка.
Тя не пропуска да помене своя учител в занаята – старият терзия Димитър Иванов. Остава надеждата
й някой да приеме от нея знанията
и уменията в този занаят, за да се
съхрани онова, което е преминало
през вековете, там – в подножието
на вечния Балкан.
ВЛАДИМИР ШИШКОВ, БТА

В Атолово

ТРАДИЦИЯТА Е ЖИВА

К

Доц. Димитрова от Югозападен университет към доц. д-р Калчо
Тодоров на 85-та му годишнина:
„Богатият Ви професионален опит и приносът в областта на
алгебрата са пример за поколения учени. Отдадеността Ви на
преподавателската работа, както и ръководеното на множество
студенти, докторанти и специализанти съдействат за изграждането на нови учени и изследователи“.
Доц. Димитрова сподели, че познава доц. Тодоров от 18 години,
а изборът и професионалната си ориентация дължи именно на
своя учител.
Проф. д-р Илия Гюдженов подчерта, че доц. К. Тодоров със
своя немски колега проф. Клаус Денеке написват първия по рода
си учебник и по него се обучават студенти в ЮЗУ и в университета
в Потсдам:
„Това е един човек изцяло посветил времето си на своята работа не само като изследовател, но и като преподавател. Той
отдаде много години на нашия университет, за което заслужава
адмирации.“
По време на тържеството бе прочетен и специален поздравителен
адрес от немския математик проф. Клаус Денеке, работил дълги
години съвместно с доц. Калчо Тодоров.
Проф. д.м.н. Йорг Копиц:
„В научния ми живот има трима важни човека и това са баща
ми, Клаус Денеке и Калчо Тодоров, който ми даде възможност да
работя тук, в ЮЗУ„Н. Рилски“.

укери танцуваха в Атолово
в началото на февруари.
Бащи и синове извадиха
гуглите, майки и баби разкрасиха
маските, тежки хлопки опасаха на
кръста мъжете, удариха помети в
земята, благословиха за здраве
и берекет. Кметският наместник
Стоян Стоянов предварително се
допита до населението за готовността да организират игрите при
спазване на предвидените мерки.
И когато кукерите обходиха всички

В

ъв връзка с изпълнението на дейности по проект
Занимания по интереси“, учениците от четвъртите
класове на ОУ „Св. Св. Кирил
и Методий“ – гр.Стралджа, посетиха църквата „Св. Архангел
Михаил“.
В деня, който съвпадна с
християнския празник „Св. Ха-

ралампи и Валентина“, учениците получиха кратка информацията за светиите, разгледаха стенописите. Научиха как
трябва да се държат в храма,
запалиха свещички. Обогатиха
знанията си за православната
християнска църква и нейните
канони, които ще споделят със
своите близки и приятели.

улици, надежда за добра година
си пожелаха и старите, и младите.
Така както е било в миналото, така
както ще бъде и занапред. Докато
е жива традицията и има кой да я
поддържа.
Благодарности получи достолепния най-възрастен кукер Иван
Николов на 67 години, който с
удоволствие предава на младите

всичко каквото знае за традицията.
Похвали получиха най малките
кукерчета Стоил Боев на 5 год.
и Йоанис Бозоглу на 4 год. /на
снимката е с дядо си/. За хубавия
празник допринесоха всички, но
най-вече тези, които трябваше да
влязат в ролята на кукерска булка
Александър Стамов и годеника
Стоян Георгиев.
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КОЙТО ИМА КОРЕН, ТОЙ ИМА И ВРЪХ

Десислава и Мартин Стоянови от Лозенец

Ивана Пламенова от Воденичане

Анелия Росенова от Маленово

Десислава Иванова

Галина Русева от Стралджа

Димка Шидерска

Петър и Ивана от Воденичане

Снимките са на участници
от общината в КонкурсА
„най-красива българска носия
2021“

Таня Ангелова и Пенчо Кунев от Стралджа

