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Община Стралджа заедно с фонд 
с фонд 4Социална закрила“ изпъл-
няват Договор за съвместна дейност 
по проект „Доставка на кухненско 
оборудване и обзавеждане за ДСП 

в гр.Стралджа, община Стралджа“. 
Проектът е на обща стойност 29 575, 
20 лв. Целта на предложението е да се 
обнови и модернизира част от оборуд-
ването и обзавеждането на Домашен 

социален патронаж в гр.Стралджа 
чрез закупуване на нови електрически 
професионални кухненски уреди и 
обзавеждане. Това ще създаде усло-
вия и възможност за подобряване и 

улесняване работата на персонала в 
Домашния социален патронаж и пре-
доставяне на по-качествена услуга 
на потребителите, които на този етап 
са над 80.

С единодушни решения за доброто на града 
и общината приключи юнското  заседание на 
ОбС в Стралджа.

Кметът на общината Атанас Киров  получи  
съгласието на  съветниците  за предоставяне 
на временно финансова помощ  от бюджета на 
общината за СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ 
ОбС  одобри кандидатстване на общината 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 села-

та в селските райони“ от ПРСР за финансиране 
на проектни предложения: „Реконструкция 
и ремонт на СУ“П.Кр.Яворов“ – Стралджа,  
изграждане на спортно игрище за футбол 
и хандбал на територията на гр.Стралджа, 
„Изграждане  и обновяване на площи за широко 
обществено ползване на територията на общи-
на Стралджа“. Гласувани бяха и  компенсирани 
промени между параграфи в стойността на 
капиталов обект „Реконструкция на квартална 
градинка  в кв. 140 гр.Стралджа“ финансиран 
с целева субсидия.

Във връзка с извършване на строително-ремонтни работи, с 
цел осигуряване на сигурност и безопасност на движението и 
опазване на пътната настилка от повреждане със своя заповед 
кметът на общината Атанас Киров въвежда временна забрана 
за обществено ползване от транзитно преминаващи товарни 
автомобили на общински път Калчево- войника /Тамарино 
– Саранско – Граница общ./Стралджа – Тунджа/ - Сламино 
– Каравелово за периода  от 18.06.2018г. до приключване на 
строително–ремонтните работи. В изпълнение на заповедта 
участъка ще се сигнализира със съответните пътни знаци. 
Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществява Иван 
Иванов, зам.кмет на общината. 

Жители на село Джинот 
отделиха от свободното си 
време и окосиха зелени площи 
в центъра на селото и крайните 
улици. Инициатор на дей-
ността е Митко Митев, млад 
човек, обичащ своето родно 
село. Според г-н Митев, след 
като общината е осигурила 
средства и работна ръка и е 
окосила най-големия учас-
тък –дерето, което преминава 
през селото, местните хора са 
пожелали да бъдат окосени и 
други-странични площи. По-
младите хора не губят време и 
запрятат ръкави в опит селото 
да изглежда по-приветливо. 
Групата е от близо десет души 
и всеки участва с техника и 
труд. Само един ден работа 
на трудолюбивите хора и село 

Джинот вече е с много по-
приятен вид. Това не е първа 
подобна инициатива на част от 
жителите на стралджанското 
село. Само преди няколко сед-
мици няколко от най-големите 
обособили се дупки по главния 

път преминаващ през селото 
бяха запълнени с асфалт точно 
от същите жители на селото, 
които нагледно показаха, че 
когато обичаш родния си край 
намираш начин да решаваш и 
част от проблемите му. 

ОБЯВА

НЧ“Стралджа 2016“ организира
БЕЗПЛАТЕН КУРС ЗА НАЧИНАЕЩИ 

КАВАЛДЖИИ. 

Ръководител - Жечко Маринов.  Ще се приемат 
участници на възраст от 8 до 12 г. Община Стралджа 
осигурява учебните инструменти.
Курсът ще се провежда два пъти седмично в ЦОП 

– Стралджа.

Записвания и повече информация 
на тел. 0885 222 006 или 0898 878 056

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ЗА ТОВАРНИ 

АВТОМОБИЛИ

С ПРОЕКТ ОБНОВЯВАТ УСЛУГАТА „ДСП“

Жители на ДЖинот в помощ 
на община СтралДЖа

За СигурноСт и беЗопаСноСт на ДвиЖението 

ОбС Стралджа С единОдушни решения 

 За дОбрОтО на 
Града и ОбЩината 

п р и З и в
На  Инициативен комитет

„Да помогнем за ремонта на храм“Св.Архангел Михаил“ в Стралджа!“

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ГОСТИ И ПРИЯТЕЛИ НА СТРАЛДЖА,

Обръщаме се към всички вас с молба за участие в кампания 
за набиране на средства и осигуряване така необходимия ремонт 
на 160-летния храм „Св.Архангел Михаил“ в нашия град. 

Църквата, която всички ние определяме като символ на ду-
ховността, опора в отстояването на вяра, духовност, традиции и 
народност, днес има нужда от нашата помощ. Най-наложително 
е възстановяването на  дървената подова настилка и ние вярва-
ме, че една сериозна кампания ще ни даде възможност бързо да 
съберем необходимите средства и да осъществим важния ремонт.

Нека отново да докажем, че сме достойни наследници на дедите, 
които с безкористност и великодушие, с дарения от семейства, 
родове, сдружения навремето не само построиха, но и осигуриха 
изографисването , закупиха камбаните и направиха необходимото 
за поддържане на храма през годините. 

Днес е нашият ред! 
Ще се радваме на всяка финансова подкрепа!
Инициативен комитет

За дарения:

 о б Я в а
 

велеви Фарма 
- СтралДЖа 

търси да назначи: 

- образовани хора за отдел
"Продажби", задължително 
изискване - компютърна 
грамотност 
- шофьор за парт тайм - млад 
пенсионер 
Телефони за контакти:
0882219952 
0888219949 
0898998663 

обновление в Домашен Социален патронаЖ

ЦКБ-АД кл. Ямбол
Представителство гр.Стралджа
IBAN: BG88 CECB 9790 50G9 8174 00
BIC CECBBGSF



О рганизираният от Община Стралджа благот-
ворителен концерт за набиране на средства 
за ремонт на подовата настилка в храм „Св.

Архангел Михаил“ събра в читалището  десетки страл-
джанци, които с готовност дадоха своята лепта. Сред 
публиката бяха  и  свещеник Димитър, председател на 
Църковното настоятелство при храма, Атанас Киров, 
кмет на общината, Гроздан Иванов, зам.кмет,  общин-
ски съветници, ръководители на учебни и социални  
звена.  Благословен от Н.В.Пр. сливенския владика 
Йоаникий, концертът „С вяра в доброто!“  откри г-н 
Киров, който  припомни значението на храма за мест-
ните жители, изрази благодарността си към всички 
подпомогнали инициативата  и добави увереността 
си, че необходимите средства ще бъдат събрани, а 
общината ще помогне с материали и труд. По-нататък 
сцената на читалището се изпъстри с участниците в 
концерта сред които имаше малки и големи. Прекрасни 

в своя танц  „Ангели“ бяха възпитаниците на ДГ“М.
Рубенова“, талантливата Симона Иванова  достави 
удоволствие с изпълнението на песента „Вода“, при-
ятно допълнение беше представянето  на певческата 
група при клуб „Дълголетие“, както и на момичетата 
от фолклорния клуб „Тончо Тончев“.  В истинско 
надиграване се впуснаха танцовите колективи при 
двете читалища „Просвета 1892“ и „Стралджа 2016“. 
Редуваха се обичани танци, сменяхя се  музика и носии, 
но общото настроение се запази до края на концерта 
когато всички участници се обединиха в красивия 
стралджански буенек, а публиката, станала на крака, 
заслужено ги аплодира.  Да,  стралджанци доказаха, 
че благотворителността е изява на гражданска пози-
ция, израз на солидарност, съпричастие, готовност за 
помощ. И скоро събраните средства ще бъдат вложени 
в едно добро дело, което  ще донесе удовлетворение 
на всички дали своя принос за това. 
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ЗА ЕДНО ДОБРО ДЕЛО

Благотворителен концерт в Стралджа

Ръката, която дава не съхне

Всеки със своя дял

в."Стралджански вести" 
- гр. Стралджа
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„въжички“ се готви за път

ДАРИТЕЛСТВОТО – МИСИЯ 
И ОТГОВОРНОСТ

2555 лв. вече са събра-
ни за ремонта на храма 
„Св.Архангел Михаил“ в 
Стралджа. И набирател-
ната кампания за осигуря-
ване на  така необходимия 
ремонт на светинята   при-
влича все повече хора.  От 
продажбата на магнити по 
време на събора „Мараш 
пее“ събраните средства 
достигнаха 855 лв. На бла-
готворителния концерт „С 
вяра в доброто“ от билети 
и дарения събраната сума 
е 1690 лв.  Свой дял за това имат  Младежкото обединение, колективите 
на фолклорен клуб „Тончо Тончев“, ДГ“Здравец“ и ДГ“Мати Рубенова“ 
и др. Общинска администрация при общината също активно подкрепи  
инициативата като много  от служителите  направиха индивидуални 
дарения  плюс закупуване на билети. Така общо събраната сума до 
момента вече е 2 555 лв.  Кампанията продължава като общината  ще 
помогне за ремонта на храма с труд и осигуряване на материали.

Кампаниите за дарителство са нещо обичайно в 
днешния ни ден. Събираме средства за приятели 
в нужда, за лечение на болни, за оцеляване на бе-
дни, за образование и квалификация за талантливи 
българи, за подпомагане изпълнението на добри 
идеи…Всичко с добро и за добро. Затова на хората, 
предоставили средства или материална помощ, се 
гледа с уважение и с преклонение.

    На някой знаем имената, за да им благодарим от 
сърце, други желаят да останат анонимни, защото 
изповядват философията „Направи добро и го хвър-
ли в морето“. И в двата случая, обаче, уважението 
е задължително. Вероятно никога нямаше да науча 
за един от активните дарители в нашата община. 
Но се случи така, че животът ме срещна с него. И 
без да искам научих за безкористната му помощ 
по изграждането на църквата в с.Саранско. Митко 
Динев продължава да помага. Осигурява средства 

за човека, който се грижи за храма. Доброто му 
сърце откликва и за подпомагане ремонта на църк-
вата „Св.Архангел Михаил“ в Стралджа. Изразява 
готовност да помогне и за сбъдване мечтата на 
Саранско за изграждане на спортна площадка 
като вече е внесъл една не малка сума за това. На 
село го определят като „ГОЛЯМ!“, уважават го, 
обичат го. А той си остава все същия скромен, тих 
и незабележим, подвластен единствено на сърцето 
си, което му диктува какво да прави. Да, хубаво 
е, че има не малко други дарители –родолюбци. 
Ако решим да изброяваме имената им сигурно ще 
пропуснем някой. Които и да сте вие, дарители, 
колкото и да сте, приемете нашите горещи благо-
дарности за съпричастността, за разбирането, за 
желанието заедно да правим живота ни по-поно-
сим, по-добър. И да съхраняваме вярата, че човекът 
е носител на доброто!

Танцовият състав „Въжички“ 
при НЧ“Стралджа 2016“ ще бъде 
гост на VIII-я  Международен 
фестивал „Охридска огърлица“. 
От 6 до 9 юли  очарователните 
танцьорки на Стралджа  ще пред-
ставят своето изкуство на сцената в 
съседна  Македония. Нели Тончева 
Кавалджиева, председател на чита-

лището и Каньо Канев, хореограф, 
вече обмислят програмата в която 
ще бъдат включени  обичаните бъл-
гарски  хора  „Джиновско“, „Трите 
пъти“, „Дайчово“ и др.

Според Статута на фестивала 
основната идея на организаторите 
е да привлекат в Охрид  различни 
групи на фолклорното и народно 

изкуство от целия свят, така че 
участниците да имат възможност 
да се срещнат с нови хора, да съз-
дадат нови приятелства и също така 
да видят прелестите на град Охрид 
и Охридското езеро, които са под 
защитата на ЮНЕСКО. Главната 
цел на фестивала е да сближи 
различни култури заедно чрез 
танци, музика и интересни народни 
носии. В този смисъл „Въжички“ 
се вписва чудесно в програмата. 
С посещението си в Перлата на 
Балканите  представителите на 
НЧ“Стралджа 2016“ ще  повторят  
посещението  на водения от Тончо 
Тончев  състав  в Пробищип  преди 
повече от 15 г.

СТРАЛДЖАНСКИ РИТМИ 
В ОХРИД

ОБЕДИНЕНИ ЗА ВЯРАТА, ЗА ХРАМА



Петър Райнов,  ученик от X клас на СУ „П.К.Яворов“ гр. Стралджа 
, който се класира на достойното  трето място в XII Национален уче-
нически конкурс "Не се гаси туй, що не гасне", категория журналис-
тически материали, получи  специална награда от кмета на общината 
Атанас Киров.  Поздравителен адрес и парична сума  връчи г-н Киров 
на талантливия ученик с благодарност за постижението и с очакване 
за нови творчески успехи. Петър 
Райнов е не само поредния млад чо-
век от града, който  постига  висока 
оценка на  национално ниво, той е 
една от младите надежди на града 
и общината, извор на самочувствие 
и вяра, че бъдещето принадлежи на 
упоритите, талантливите, амбици-
озните, допълни г-н Киров. 

Организатор на конкурса е 
Национално Движение Русофили, 
с подкрепата на Международен 
обществен фонд „Российский фонд 
мира”, Министерството на образо-
ванието и науката, Съюза на бъл-
гарските журналисти, Синдиката 
на българските учители.

През последните няколко години 
числения състав, който поддържа 
ЛРС“Стралджа“ е около 800 ловци.  
Общият брой, който беше отчетен 
на  събранието  за 2017г., е 789 от 
които ловците са 574 / жени – 7/, 
ловци и риболовци – 120, ловци над 
65 г. – 90. Тази равносметка поставя 
Сдружението сред организациите в 
общината на първо място по числе-
ност. Оценката на дейността, която  
извършва, също заслужава адми-
рации. Членовете на 21 дружинки 
посвещават достатъчно време  за 
изпълнение на своите планове за 
ловностопанските мероприятия 
сред които е стопанисването на ди-
веча. Провеждането на таксацията 
и правилното преброяване дават ре-
ална представа за запасите от едър 
дивеч. При дивата свиня с допустим 
запас от 110 бр. действителния за 
отчетния период се оказва 203 бр.  
Ползване, отразено с разрешител-
ните за отстрел – 210 бр. като най-
голяма слука отчитат ловците от 
Александрово, Лозенец, Стралджа-

втора дружинка, Иречеково ,Люлин 
и др. Данните сочат, че с всеки 
изминал отчетен период запаса 
и ползването на дивата свиня 
чувствително се увеличава. Това  
е устойчив вид в размножаването , 
целогодишно се подхранва. Заекът, 
като представител на местния дре-
бен дивеч, е с допустим запас 10120 
бр. , а действителния запас – 4707. 
Нарастване има в броя на фаза-
ните и яребиците.  За съжаление 
като изчезващ вид обитаващ лов-
ностопанските райони се посочва 
тракийския кеклик. От пролетната 
таксация единствено в дружинката 
на Лозенец са посочени 50 бр.

   Популацията на чакала про-
дължава да се увеличава въпреки 
засиления отстрел във всички 
дружинки. За сметка на това малък 
е отстрела при прелетния дивеч. 
Отчетният доклад констатира ко-
ренна промяна в местообитанията  
на пъдпъдъка и това се дължи на 
бързото изораване на стърнищата, 
пръскането на селскостопанските 

култури с хербициди.
Общият извод в отчетния доклад 

на председателя Ганчо Димитров 
е, че  съвременното земеделие 
съществено влияе върху попула-
циите на местния дребен дивеч. 
Тенденцията за големи блокове с 
един и същ вид култури, липсата на 
синури между отделните землища, 
химизацията в селското стопанство 
унищожават местообитанията. 
Пръскането с недозирани или не-
разрешени препарати също тровят 
животните. Ловците с тревога от-
белязват, че в блокове от царевица 
или слънчоглед в продължение 
на стотици метри  няма нито една 
тревичка или бурен за укритие 
и хранителна база. А това вече е 
въпрос, който изисква държавна 
политика за намиране на баланс 
между  интересите на земеделците , 
на  ловците, на природата и на диви-
те животни. Това са  въпроси, които 
председателят на Сдружението ще  
постави и пред  ръководството на 
ЛРС с очакване да бъдат решени.

  3       РЕПОРТЕР        

11 години секретар на Община 
Стралджа  при кметовете  Иван 
Димитров в периода 1979-1982г. и 
Михаил Тенев през периода 1982-1987

Динка Пачова е родена на  3 ок-
томври 1941 г.  в с.Маленово

Завършила е  средно  гимназиално 
образование в гр.Бургас  след което 
продължава в Учителски институт 
„Тодор Самодумов“ Пловдив, спе-
циалност „биология и химия“. След 
завършване постъпва на работа 
в тогавашното ОУ“В.Коларов“ 
Стралджа като дружинен ръководи-
тел , а по-късно и като  преподавател 
по биология и химия. От м. март 1979 
г. е избрана за секретар на община 
Стралджа. Работила е с кметове-
те Иван Димитров, Михаил Тенев и 
Александър Станчев. /4.04.1979г.- май 
1990г./

Омъжена, има син и дъщеря и 
трима внуци.

- Г-жо Пачова, как приемате 
50-годишнината от обявяването 
на Стралджа за град? 

- С вълнение. Но и с доста 
противоречиви чувства. От една 
страна се радвам, че нашият град 
отбелязва такава годишнина, което 
е повод за равносметка. От друга 
– някак ми е тъжно  като гледам, 
че в нашите училища днес преоб-
ладават деца от крайните квартали, 
което предопределя бъдещето на 
Стралджа. А то не е оптимистично. 

- И какво си спомняте в този 
момент?

- Спомням си за много неща, за 

хора и събития, за инициативи, за 
мечтите ни и реализацията им… 
Като секретар ми бяха възложе-
ни много важни отговорности 
– образование, здравеопазване, 
култура, администрация. Опитът, 
който придобих в училище, ми 
помогна да навляза много бързо в 
същностните въпроси поставени 
към мен. По образованието – какво 
беше по онова време? Имахме 4 
училища, две начални , основно и 
ССТ/Селскостопански техникум/. 
ТВУ-то/Трудово-възпитателно 
училище/- отделно. Основното 
училище „Васил Коларов“ даде 
основата за откриване на гимназия 
в Стралджа. Във всяко кметство/!/ 
имаше училище, ЦДГ /тогава стана 
основното административно деле-
ние в страната и Стралджа стана 
център на община с 21 кметства/. 
Всички училища и детски градини  
разполагаха  с добри учители, но  
базата – остаряла, недостатъчна за 
броя на учениците. Учеха  на две 
смени, наложи се да се направи 
надстройка на ОУ, физкултурен 
салон, кабинети по трудово обуче-
ние,/ на него  се обръщаше огромно 
внимание/. Новите изисквания 
пред образованието изискваха по-
модерна и съвременна база където 
обучението да се води на една смя-
на и богата материална база. Затова 
се пристъпи към проектиране и 
изграждане на 30-класно учили-
ще с модерна спортна база , два 
плувни басейна, открита спортна 
площадка. Иска ми се да споделя 
трудностите които срещнахме още 
при проектирането на този обект. 
Някой окръжни ръководства не 
бяха съгласни с построяването, 
особено на спортния комплекс, 
считаха, че може и без него. След 
една историческа среща със зам.
председателя на ОНС /Окръжен 
народен съвет/Ямбол  арх.Зарев ус-
пях да защитя нашите намерения и 
получихме училището със плувни 
басейни. Наложи се лична среща 
в МОН с министър Александър 
Фол, с активното съдействие на 
Димка Димитрова, тогава нар.

представител.  Три пъти съм била 
при него, за да постигнем това, 
което искаме – училището да е с 
модерна база и кабинети по всеки 
учебен предмет. Назряла беше и 
необходимостта от сграда на ОДЗ/
Обединено детско заведение/, само 
ЦДГ „М.Рубенова“ не беше доста-
тъчна. /Дори помня, че се наложи  
аз да открия новоизградената 
сграда/. В тези години на възход 
раждаемостта беше  на високо 
ниво, а ние го определяхме като 
задоволително! Имаше деца които 
не можем да приемем в детските 
градини. Димка Димитрова отново 
ни помогна много. Всъщност ние 
направихме искане не за ОДЗ, а за 
поликлиника. Това предложение  
внесе в НС Димка Димитрова , но 
там отговорът е,  че не е време за 
поликлиники, а за ОДЗ.  Трябваше 
веднага да дадем отговор дали 
сме съгласни за такава размяна. 
Нямаше как да питам кмета и заед-
но с Димка поехме отговорността, 
дадохме съгласие  да заменим ис-
кането на наша отговорност. И сега 
се радвам на този детски дворец, 
който имаме… Здравеопазването 
също беше приоритет  за нашия 
екип. По наше време действаха 
болницата, родилния дом, но в 
Стралджа имаше  само двама лека-
ри, един зъболекар и една развалена 
линейка. Трябваше много бързо 
да бъдат решени тези проблеми, 
провеждаха се много лични сре-
щи с окръжните ръководства на 
здравеопазването, със завършили 
лекари от нашата община. Тогава 
привлякохме д-р Василев, д-р 
Йовчева, д-р Митева и др. , наме-
риха се средства за възстановяване 
на лекарските кабинети, отпуснати 
бяха две линейки, разкрихме ДСП. 
По това време започна дейността 
и на пребазирания  Дом за стари 
хора с умствена изостаналост  в 
Маленово. Най-голяма помощ по 
въпросите на здравеопазването по-
лучавахме от д-р Джеков, който ог-
лавяваше окръжното ръководство 
по здравеопазването. Този човек 
направи много за нас! Стралджа 

беше известна и с богатия си култу-
рен живот за което големи заслужи 
имаше нашия изявен съгражданин 
Тончо Тончев, подкрепян от об-
щинското ръководство. Какво има-
хме – самодеен театрален колектив, 
който с постановките посещаваше 
всички селища, ТС“Въжички“, 
прочут в България и извън нея. 
120 ученици от 7 до 15г. възраст 
участваха в танцовите състави  към 
училищата. Тончо направи ком-
позиция „Щастливо детство“ със 
тези 120 деца, която дойде да види 
специално известната хореографка 
Маргарита Дикова. Имаше групи 
за рецитиране, тригласен хор с 
ръководител Христо Георгиев, про-
веждаха се литературни четения, 
срещи с художници, писатели… 
В този период започнаха леген-
дарните театрализирани поста-
новки на „Мараш пее“. Моя беше 
отговорността по подготовката на 
събитието, в което участваха хора 
от  всички  предприятия , изисква-
ше се огромна организация. Пак 
тогава започна подготовката  на  
Общински исторически музей с 
картинна галерия. Искам да отбеле-
жа с какъв възторг беше съпътства-
но началото на изграждането на 
Керамичния завод. Стралджанци 
дадоха много безплатни трудови 
дни за изграждането му , имахме 
нужда от него и новите работни 
места. Нека споделя как работе-
хме с младите хора. Всяка година 
през м.септември  когато беше   
уволнението на младежите от 
БНА/Българска народна армия/, 
общинското ръководство провеж-
дахме среща с тези младежи и им 
предлагахме, писмено на всеки, да 
си избере работно място и в срок 
от 10 дни всеки от тях трябваше да 
започне работа. Спомените още са 
живи и сега, когато тези момчета 
вече са бащи, при всяка среща 
споделят за тези грижи и тъгата 
си, че днес в Стралджа има липса 
на работни места за техните деца 
и внуци, изразяват болката  си, че  
имаме дял за прокуждането им от 
родните места. 

- От какво се нуждаем днес, 
за да просперира общината?

- Всичко, от което се нуж-
даем, са нови работни места, те ще 
върнат младите хора в родния край, 
те ще предизвикат развитието на-
пред, устойчивостта. Много важно 
е да се поддържа връзката управле-
ние – граждани. По нашето време 
това се осъществяваше много 
лесно и всекидневно чрез местния 

РТВ/Радиотранслационен възел/. 
Всеки ден имаше по половинчасо-
ви предавания  от Стралджанското 
студио, оборудвано по подобие 
на радио Стара Загора. Във всеки 
дом имаше т.н.радиоточка и хора-
та слушаха новини от общината, 
съобщения, предупреждения, поз-
дравления. Имаше очерци, интер-
вюта, концерти…Така гражданите 
се приобщаваха към местното са-
моуправление, те бяха част от него, 
знаеха какво прави общинското 
ръководство, как го постига, пре-
дизвиквахме диалог по главните 
теми и получавахме корекция на 
решенията си при необходимост. 

- Разкажете за Вашия упра-
вленски опит, за трудностите 
и успехите в този десетилетен 
период, който се определя като 
период на възход?

- За първи път Стралджа огла-
вяваше толкова много кметства, 
беше необходима стратегия за 
развитието на общината, на първо 
място беше повишаване квалифи-
кацията на кметове и секретари, на 
служителите в общинския съвет, 
чрез различни форми се използваха 
– здравата връзка с населението и 
използване на опита чрез срещи, 
разговори. Тази връзка беше жива, 
поддържаше се. За това съдейства-
ше точно и  местния радиовъзел, 
който предлагаше всеки ден свое 
предаване с новини от общината.

- Ако сравните организацията 
на работа преди и сега кои са 
общите страни и  различията?

- Работеше се с много малко пари 
за развитие, кадровото израстване 
ставаше в процеса на работата, 
без необходимите комуникации 
и технически средства, в голяма 
мизерия – таваните в кабинетите  
капеха, с една счупена „Ниса“ 
обикаляхме цялата община… но 
работехме с огромен ентусиазъм. 
Сега споделям прекрасните усло-
вия при които се работи, наличието 
на повече финансови средства, 
добра база за образование, висок 
ценз и квалификация на служите-
лите. Ситуацията е друга. Но пък 
има  други трудности.

- Каква според Вас е формула-
та за добро управление?

- Отговорност, познания, жела-
ние за работа, екипност, използване 
опита на старите кадри, горене в 
работата.

- Благодаря Ви за този раз-
говор! 

Интервюто взе: 
Надя Жечева

пред 50 годишнината от обявяването на Стралджа за град

„НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ЩЕ ВЪРНАТ МЛАДИТЕ ХОРА!“

КМЕТЪТ АТАНАС КИРОВ ВРЪЧИ 
НАГРАДА НА  ПЕТЪР РАЙНОВ

признание за талантлив ученик

ХОБИ И ЛЮБОВ КЪМ ПРИРОДАТА В ЕДНО
ловците се отчетоха

Динка 

паЧова:



С илни, борбени, устой-
чиви на времето хора 
живеят в с.Войника. 

Съхранили своята история от 
най-древни времена до днес, те 
остават пазители на миналото, 
родолюбци, които умеят да ценят  
наследеното от дедите. Доказаха 
го с участието си в празника 
посветен на 160-годишнината от 
основаването на селото и 90-го-
дишнината на местния духовен 
храм – читалище „Възраждане“.  
Гости на празника бяха заместник 
областният управител на област 
Ямбол Христо Колев и кметът 
на община Стралджа Атанас 

Киров. "Да се съхрани селото и 
хората. Днес изпълнявам едно 
от обещанията си. Ще променим  
облика на селото!", каза кметът 
Атанас Киров в обръщението си. 
Портрет на любимия си национа-
лен герой - Васил Левски подари 
кметът на община Стралджа   на  
Мария Георгиева, кмет на селото, 
която  прие подаръка с истинска 
радост.  Г-н Киров  зарадва и 
членовете на читалището на 
които подари стационарна  озву-
чителна уредба. Поздравителни 
адреси с благодарствени думи и 
подаръци бяха поднесени и на 
петима от бившите кметове на 

Войника  -  Йовчо Енчев, Георги 
Марков,  Калинка Иванова,  
Иван Куртев, Жеко Жеков.  По 
традиция празникът започна с 
посещение на храма  „Успение 
Богородично“,където отец Иван 
Динев  отслужи празнична литур-
гия.  Гостите се поклониха пред 
паметника на героите войничани 
дали живота си за свободата на 
Родината. 

Поздравления за празни-
ка с отбелязване на най-
съществените моменти 

от историята на селото  поднесе 
кметът на Войника Мария 
Георгиева. Председателят на 
читалището Славка Йорданова 
също върна времето назад, за да 
проследи историята на читали-
щето и постигнатите успехи от 
самодейците.  За войничани беше  
приятно да чуят поздравления-
та и на  кметове Йовчо Енчев, 
Георги Марков, Иван Куртев. 
Топли думи бяха отправени към 
такива достойни личности на 
Войника като   летописеца на се-
лото Енчо Енчев и генерал Теньо 
Попов, който  в този ден навърши 
93-годишна възраст. Празникът 
продължи с богат поздравителен 
концерт  с участието на  децата от 
ОУ“Хр.Ботев“, певчески групи 
от  Войника и  Първенец , танцов 
състав „Въжички“  НЧ“Стралджа 
2016“ и изпълнителя на народни 
песни Георги Костов. 

Най-хубавото на праз-
ника беше това, че  
местните хора и гостите 

определиха деня като щастлив и 
богат.  Доказаха го усмивките и 
настроението, споделянето на 
спомени,  обещанията за нови 
такива срещи.   С помощта на 
спонсори организаторите  пока-
ниха всички на курбан за здраве. 
Вечерта завърши с  фоерверки.

През далечната 1858г. датира 
първото заселване във Войника. 
Първите жители  пристигат от 
Джъдъ гьол, днешно с.Любеново, 
Старозагорско. През 1884г. населе-
нието вече е 764 жители. Първият 
кмет е Янко Тенев.  За периода 
1979-1988г. селото е център на 
община с основен поминък на хо-
рата – земеделието. Днес селището  
се гордее, че е част от списъка на 
100-те  „Уникални европейски 
селища в Република България“ 
за което притежава сертификат и 
златен печат.  Запазено е ОУ“Хр.
Ботев“ , детската градина, църква, 
пощенски и търговски услуги. 
Съществува филиал за спешна 
медицинска помощ. Село Войника 
е с богато културно наследство, с 
изключителни природни даденос-
ти, горска растителност и богата 
история на Войнишкия Бакаджик. 

НЧ“Възраждане“ Войника е 
основано на 18 март 1928г. от 30 
учредители сред които са учители, 
земеделци, чиновници – все будни 
хора от селото. Основната му цел  
е да способства  за научното, нрав-
ствено и естетическо развитие на 
своите членове. Още през следва-
щата година са представени 4 теа-
трални пиеси, действа читалищен 
коледарски хор с над 100 човека.  
Продължители на тази дейност са  
хор, театрална, коледарска, лазар-
ска групи и др. които носят награди 
от различни фестивали и събори. 
Гордост за читалището е издадения 
през 2000г. сборник „Фолклорно 
богатство на с.Войника“. библи-
отеката разполага с близо 10 хил. 
тома. Поддържа се и една от най-
богатите местни музейни сбирки. 
Успехи жъне фолклорната група 
„Латинка“.

благоДарноСти
на Дарителите:

Община Стралджа
Доц. Минко Господинов
Фирма „Калъчеви“ - Койна 

и Георги Колеви
Тодор Георгиев Тодоров
Милен Георгиев Марков
Станка и Георги Маркови
Илия Ставрев
Фирма „Сакар Агро ООД“
ЗП Галина Петрова
Димитрина и Здравко Йов-

чеви
Диян Кръстев - търг. пред-

ставител фирма КАН
Йовчо Ив.Йовчев
Д-р Райно Георгиев
Радка и Господин Господинови
Георги Райнов
Радостин Вълчев
Марийка Ковачева
ЗП “Първенец“ - Велико 

Йосифов

Подпомогнали отбелязва-
нето на двойния празник на 
селото, както и на 

Фирма „Терум“
Фирма „Матиас“
Фирма „Карил“
Пенка Мартинова
Кольо Манев
Радка Стратиева
Георги Василев

Спонсори на третото изда-
ние на книгата „Село Войника, 
Ямболско – Бележки от минало-
то“, автор Енчо Тодоров Енчев

Ганка Дим. Димчева
Последна съм от общо пет деца 

в семейството ми.  Било ми  писано 
да изпратя и четирите си братя. 
Бях дете,  в четвърто отделение,  
когато убиха  брат ми на фронта. 
И лошата вест първо до мен стиг-
на,  в училище  мой съученик ми 
съобщи в голямото междучасие, 
че чичо му писал в писмото си, че 
Иван Караколев е убит на 6 март. 
Денят беше вече 13 март и никой 
в къщи не знаеше за случилото 
се. Трябваше аз, 10-годишната, да 
съобщя… После другия ми брат в 
Бургас почина в ръцете ми. След 
него брат ми Пенчо почина. И на-
края и Кольо си отиде. Вече идва 
и моя ред.

 Днес осмислям живота си. 
Хубаво е , че съм записвала  доста 
неща от случилото се в моето се-
мейство, както са ми разказвали 
майка, татко и баба Сийка – майката 
на свекъра ми. Ето какво знам.

Свекърът ми, Иван Тодоров 
Димчев е роден в гр. Сливен на 10 
юни 1895г. Почина на 5 юли преди 
50 години. Бог да го прости! След 
като изкарал казармата станал 
военен, но това не продължило 
дълго, времената били такива. 
Баща му, който също бил военен,  
е завършил Военна академия в 
Одеса, също не бил съгласен синът 
да се посвети на тази професия. 
И така  свекъра ми  напуска и се 
връща в Стралджа, където вече 
са се прибрали и родителите му. 

Създава семейство – свекърва ми е 
от с.Градец, завършила е Институт 
за начални учителки и била назна-
чена в Стралджа. Свекърът ми по 
това време работел като счетово-
дител в банката. В същото време 
бил диригент в читалищния хор, 
занимавал се активно с културния 
живот на селището. Със съпругата 
си  участвали в първата театрална 
група. И това е периодът в който 
Иван Димчев започва да пише 
историята на Стралджа. , което 
по-късно се оказва принос към 
историята на селището. В началото 
разказва за робовладелчеството, 
тракийския период, римското 
владичество, нашествията на сла-
вяни, българи и т.н. Пише, че за 
първи път името на селището се 
споменава в турски документи от 
1610г. под името Исраилджа. По 
предание от стари хора разказва, 
че селището съществува от около 

250 г. след черното робство на тур-
ците. Първоначално селото било 
застроено  в северозападния край 
на днешното Стралджа. Къщите в 
началото били десетина, прихлю-
пени и покрити с шавар – папур. 
Дворовете били от по няколко де-
кара. Като на моя баща чийто двор 
беше 8 дка. По това време наричали 
селището Странната махала, тъй 
като било някак настрани от тур-
ския град сарай. Възможно е името 
да произхожда и от Стрелец, за да 
стигне до Стралджа. Възрастните 
хора казват, че  някога  хората от 
с.Войника  са били принудени да 
живея към Родопите и остават в 
с.Батак. След това от панагюр-
ско  се принудили да се преселят 
в Ямболско. Та Панагюрското 
село Стрелча преди се наричало 
Стрелец, може и от там да идва 
името Стралджа.

Продължава в следващия брой

За втора поредна година на Фолклорните празници „Славееви 
нощи“ в Айтос представителите на НЧ „Просвета – 1892“ Стралджа 
се наредиха сред най-добрите. В раздел „ансамбли“ Фолклорен ан-
самбъл „Въжички-Традиция“ завоюва първото място. С първи места 
са отличени още изпълнителя на народни песни Петър Толев и кавал-
джията Добри Матев. В своята възрастова група Ани Красимирова 
заслужи трета награда. Самодейците определят присъствието си 
на празника в Айтос като блестящо, радват се, че могат да се наре-
кат победители в юбилейното 50-то издание на „Славееви нощи“, 
посветен на 115 год. от рождението на композитора Филип Кутев.
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Село с минало, село с традиции

КОГатО иСтОрията ГОвОри…

ЕДНО ПИСМО И МНОГО ИСТОРИЯ

пЪрви СреД 
анСамблите

ДВОЕН ПРАЗНИК ВЪВ ВОЙНИКА

на „Славееви нощи“ в айтос

Марийка и Иван Димчеви 



В  Стралджа е в ход организираната от ОДМВР 
Ямбол, в партньорство с „Български пощи“ 
ЕАД, информационна кампания „Внимание! 

Телефонни измамници!“ Тя е насочена към възрастните, 
самотно живеещите и трудно подвижни жители на  об-
ластта и общината и цели повишаване информираността 
им за механизма на телефонните измами, използваните 
сценарии, поведението на измамниците, как да се пред-
пазят и да потърсят помощ при телефонни атаки. Във 
всички населени места в областта, със съдействието на 
служителите от „Български пощи“ ЕАД, при получаване 
на пенсията си, всеки гражданин получава и информа-
ционни материали, съдържащи основни препоръки за 
предпазване от действията на измамниците. Флаерите са 
с големина на банкнота и се дават с препоръката, след 
прочитане на информацията, да останат в портфейлите 
на гражданите, така че ако случайно бъдат въвлечени  в 
заблуждение и в притеснението си  предприемат даване 
на пари, при отваряне на портфейла, отново да им бъде 
привлечено вниманието, че е възможно да станат жертва 
на измамници. Същите информационни материали ще 
се разпространяват и в други достъпни за възрастните 
хора места като офиси на банки, в кметствата по селата 

и др. Полицейски служители ще посещават на адрес 
самотно живеещи и трудно подвижни хора и в свободен 
разговор ще им припомнят за опасността от злонаме-
рени действия на измамници по телефона, на улицата, 
в домовете им. При посещенията си в пенсионерските 
клубове  полицейските служители ще провеждат беседи, 

разяснявайки най-актуалните сценарии за измами и как 
гражданите да се предпазват от тях.

На сн. 81 г. дядо Въльо обещава старателно да про-
чете листовката. Признава, че на три пъти измамници 
са пробвали да го „преметнат“, но  не са успели. „Няма 
да се дам!“, категоричен е той. 

препорЪКите на оДмвр Ямбол: 
внимание! телеФонни иЗмамници!

• Не давайте пари, поискани по телефона, независимо кой и защо се обажда! Рискувате да бъдете 
измамени!
• Не се доверявайте на телефонни обаждания, колкото и логично и достоверно да ви звучат!
• Не предоставяйте лични данни и информация за свои близки по телефона!
• Не давайте пари на непознати хора, представящи се за посредници или доверени лица, защото 
това е сигурен знак за измама! 
• Не допускайте непознати в домовете си и по никакъв начин не им показвайте с какви пари и цен-
ности разполагате!
• Измамниците използват различни сценарии, представят се за близки, роднини, лекари, полицаи, 
социални служители и др., но винаги искат пари.

Помнете: Ако получите обаждане от непознат, не отговаряйте на въпроси, незабавно прекъснете разго-
вора. Опитайте се да се свържете със свои близки или сигнализирайте на тел. 112!

Гледат се в очите, търсят познати белези, ровят в 
паметта си за имената, смутени са, че не могат да се 
разпознаят, а минутка по-късно вече са в прегръдки-
те си. Да, това са съучениците от далечната 1962г. 
Випускът, който първи приключва  образованието си в 
легендарния Селскостопански техникум „П.Кабаков“ 
в Стралджа. Сред  тях е и класната ръководителка г-жа 
Роснева, не по-малко смутена и дълбоко развълнувана  
от тази среща в Стралджа. Разговорите са емоцио-
нални. За учебните часове с усвояване на знания и 
практика по лозаро-градинарство, растениевъдство 
и животновъдство, за строгостта на директора г-н 
Ковачев, за взискателността и всеотдайността  на 
учители като Султанова, Серафимова, Господинов  
и останалите. Някой се е досетил да донесе стари 
снимки.  И става още по-весело. Виждат се на чи-
новете старите съученици.  И днешните  побелели 
, доказали се в професията личности, щастливо се 
усмихват. Припомнят си 3-те паралелки с по 32 кур-
систи, припомнят си старанието с което  преминава 
обучението, разказват за постигнатите си успехи в 
работата. И добавят: Всичко, което направихме в този 
живот се дължи на обучението в техникума! Каква 
по-голяма награда за учителите!  

Тя вече е във възрастта, когато не брои години-
те. Знае, че гони 100-те, но това за нея не е важно. 
Голямото й и топло сърце тупа  силно, жизнено, 
весело при вида на народните костюми, песните и 
танците на събора „Мараш пее“. Широко усмихната 
не спира сълзите, които красят набразденото й лице, 
търси своите буенечки от клуб „Дълголетие“, снима 
се с тях, прави стъпките, които толкова много обича, 

а бастунката е изправила все едно, че бяла кърпа 
развява… Сирма Тодорова, македонката, която се 
влюби в Тракия и обичта й блика неукротимо. „Ако 
отвориш тука вляво, ще видиш как играе сърцето!“, 
признанието й идва естествено заедно с това, че 
„не годините са важни, а душата, която празнува с 
красотата и добротата“. Сирма Тодорова! Поклон 
пред тази българка!
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СРЕЩА НА ПЪРВИЯ ВИПУСК НА ССТ“П.КАБАКОВ“

СЪРЦЕТО НА СИРМА

56 г. по-късно

на вОЙна С телеФОнните иЗМаМниЦи



ДАНИЕЛА ФАРХИ
Самоука народна певица е 

доайенът на обущарската гилдия 
във Варна. 87-годишната Иванка 
Петрова упражнява занаята от 
цели 68 г. без почивка и се надява 
да продължи да работи, докато 
навърши 104 г.

Младоликата жена върти малко-
то дюкянче в кв. „Чайка“ заедно с 
внука си Петър. Живее наблизо, а 
съседите я наричат „будилника на 
квартала“, защото по нея сверяват 
часовниците си в ранна утрин. 
Иванка светва лампата у дома 
си точно в 6 часа, а час по-късно 
отваря обущарницата.

„Не мога да стоя със скръсте-
ни ръце само защото съм била 
възрастна. Висенето по пейки на 
припек за сладки раздумки не е за 
мен. Обичам си работата и така 
съм свикнала – от зори до мрак да 
се трудя. Това ми е рецептата за 
здравословен живот. Диети не спаз-
вам, вечер си пийвам по 30 грама 
ракия, похапвам добре с домашни 
ястия, които приготвям за себе си 
и за децата“, смее се Иванка.

Животът й не е бил лек, но се 
е съхранила и никой не й дава 
годините. Не носи грим, полага 
грижи само за дългата си коса, 
защото често й се налага да из-
лиза на сцена. Там Иванка пее, 
пременена със 150-годишна носия 
от ямболския край, изтъкана на 
стан от баба й. Сукманът с богати 
украшения, пояс и престилка е най-
ценната семейна вещ, напомняща 
на Иванка за многолюдния й род 
от с. Палаузово.

„Почти не останаха хора там 
днес, а навремето беше голя-
мо село. Макар до жп гарата в 
Стралджа да биехме пеша 12 км, 
кипеше от живот“, припомня си 
обущарката. Дълголетието тя 
наследила от баба си и дядо си 

по майчина линия, които живели 
по над 90 години. „Бяха много-
детни и богати, с 10 декара двор 
и вършачки. Почти цялото село 
бяхме братовчеди – 44 души. Баба 
много пееше и играеше, от нея се 
учехме всички – и деца, и внуци. 
А на Великден дядо поръчваше 
оркестър с тъпан, гайда и кавал и 
всички се хващахме на голямото 
семейно хоро“, припомня си дет-
ските години Иванка.

Баща й се споминал рано от 
стара рана, получена в Първата 
световна война и майка й Жека 
останала вдовица с 5 деца.

„Не беше никак леко. Докато 
другите играеха през лятото, аз 
гледах бебето на една чорбаджийка 
за кило вълна и една стара рокля. 
После мама се омъжи повторно за 
добър човек. Той ми купуваше най-
хубавите дрехи. Но редом с него 
орях на нивата, сеех и слънчоглед. 
Трудни времена бяха, но съм довол-
на, че мама ме научи на всичко – да 
тъка, да преда, да плета и да не се 
боя от никаква работа“, нарежда 
Иванка. Певческата й дарба за 
първи път забелязали учители, 
когато била в четвърто отделение. 
Участвала в училищна постановка 
за обесването на Васил Левски и 
трябвало да изпълни една народна 
песен. „Всички много ме харесаха 
и оттогава където има празник, все 
съм солистка“, гордее се обущарка-
та. Тя редовно забавлява членовете 
на местния пенсионерски клуб, 
има и куп грамоти от различни 
издания на Националния фестивал 
на старата градска песен и фолк-
лор „Листопад на спомените“. 
Последното й участие било през 
лятото на традиционното над-
пяване до аксаковския манастир 
„Св. Марина“, където се явила с 
премяната от баба си.

„Обичам бавните мамини пес-

ни, понякога си припявам и тук, 
на работното място“, казва Иванка 
и подхваща протяжна песен за 
любовта на млада мома и овчар, 
докато кърпи повредена чанта. 
Майсторка е на фините поправки, 
затова в дюкяна й идват клиенти 
от цяла Варна.

„От старите майстори съм по-
следната, другите измряха и няма 
кой да захваща скъсани джувчици, 
панделки по обувки и чанти“, 
споделя доайенката. Занаята тя 
научила в училището в Сливен. 
Щом завършила, започнала работа 
в местната кооперация „Прогрес“ 
и там срещнала съпруга си Петър. 
През 1950 г. той постъпил на 4-го-
дишна служба във флота, а скоро 
след това Иванка загубила първото 
си дете и го последвала във Варна.

„Няма да забравя какви дър-
веници ме ядоха първата вечер 
в един хотел край жп гарата, но 
и това се преживява с усмивка, 
като си млад и влюбен“, разказва 
жената. Тя веднага си намерила 
работа в еврейското предприятие 
„Еренбург“, а след това постъпила 
в голямата кооперация „Герчо“, 
където работила до пенсия като 
саяджийка (майстор на горната 
част на обувката – б.а.). „Правех не 
само поправки, а и нови обувки от 
по 12 детайла. Всеки от тях първо 
се изтънява, после се подгъва и така 
се зашива към останалите. Тънка 
работа е, затова сега никой не я 
върши и обувките са по-нетрайни, 
особено ако са от изкуствен мате-
риал“, пояснява Иванка. Макар 
много да обича занаята, била 
доволна, че мъжът й го зарязал и 
станал военноморски офицер.

„Защото едно време обущарите 
имаха слава, че много пият. Днес не 
е така, ама и майстори не останаха. 
Много хора отварят ателиета и след 
година-две ги затварят, защото не е 

така просто и лесно, както изглежда 
отстрани“, категорична е обущар-
ката. Тя е щастлива, че е предала 
уменията си на дъщеря си Зоя и 
на любимия си внук. „Петьо не 
завърши университет. Дойде един 
ден да иска пари от дядо си, а той 
му рече: Щом не учиш, ти трябва 
занаят, за да имаш прехрана. Сядай 
тук! И момчето го послуша. Вече 
18 г. работи, много е умел“, хвали 
се бабата. Обувки кърпи и дъщеря 
й Зоя, макар да е една от известните 
хореографки във Варна и основател 
на формация „Фолклорни ритми“.

Нейните ръчно изработени 
цървули висят на видно място в 
дюкяна на Иванка и Петър. Двете 
машини в скромното помещение са 
на солидна възраст. Купили ги още 
при социализма, след като излязло 
Постановление №56 и занаятчиите 
получили шанс да станат частници.

„Местните партийни лидери 
имаха поставена задача и търсе-
ха под дърво и камък обущари. 
Стигнаха до мъжа ми, който се 
беше пенсионирал млад от флота. 
Той беше скептичен, но аз го убедих 
да започне частния бизнес. Така от-
ворихме първата барака, купихме 
материали от Толбухин и тези две 
машини. И работата потръгна. Не 
се жалехме, спестявахме много, 
успяхме да си купим апартамент 
и дори вила построихме – с двор 
и 35 овощки. Лично аз ги засадих 
и на строителя чирак бях. Щом 
имам цел, нямам спирачка, нали 
съм Овен“, намига Иванка.

Любимата й вила обаче днес е 
само спомен, запечатан на черно-
бяла снимка на стената в дюкяна. 
Семейството продало имота, след 
като мъжът й се разболял от левке-
мия, която отнела живота му преди 
11 г. „Тогава само спрях работа 
за 2 дни, за да се наплача“, казва 
Иванка. Въпреки че голямата част 

от живота й е минала на метри от 
морето, тя не го обича и дори се 
страхува от него. Запленена е обаче 
от гората, зеленината я зарежда. 
Затова веднъж годишно се отдава 
на заслужен отдих и пътува из 
различни краища на България.

Макар пенсията й да е само 260 
лв., със заработеното от поправката 
на обувки си резервира луксозни 
ваканции. „Не ползвам намаления 
по здравна каса, защото не обичам 
да мизерствам. Най-смешното е, че 
в санаториумите и СПА-хотелите 
щом чуят на колко години съм, съ-
ветват да пътувам с придружител. 
Когато ме видят на живо, спират 
да се притесняват“, пояснява 
Иванка, която често започва деня 
си с гимнастика.

В почивните ноемврийски дни 
чевръстата дама пак не скучае. 
Приготвя 300 буркана зимнина за 
цялото семейство. Признава си, 
че има един недостатък. „Много 
съм емоционална, това ми докара 
и единствената болест – високото 
кръвно. Но с малко хапчета и с 
много бодър дух и с нея засега се 
преборвам“, заключва с усмивка 
неуморната дама.
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ПАЛАУЗОВКА СЛАВИ РОДНОТО СИ МЯСТО
пееща обущарка навъртя 68 години стаж 

Напаст във водопровода

За пореден път специалистите от ВиК 
Стралджа се преборват с феномена „лисича 
опашка“. След двумесечни наблюдения в 

дебита на водата, след обричане на суша на полови-
ната село , след старателно прекопаване с проверка 
на водопровода,  виновникът беше открит. Почти 
20-метровата „лисича опашка“ с диаметър 15 см 
така здраво бе затапила водопроводните тръби, 
че трябваха доста усилия, за да се осигури отново 
проходимост на водата. Според Тончо Саллаков, 
нач. на ВиК Стралджа,  няма нищо необичайно в 
тази находка. Периодично в селата на общината се 
откриват подобни „пакостници“  и  благодарение 

опита на специалистите  за кратко проблема се 
решава. Той припомня за случаите на „лисича опаш-
ка“ в Джинот с почти същата дължина и плътност, 
подобен плевел е изваден и от тръбите в селата 
Палаузово, Александрово, Маленово. През годините 
такова безводие имаше и в Люлин, Богорово, Поляна, 
Тамарино. Интересното е, че  „лисичата опашка“ 
тръгва по тръбите от съвсем малка жилка и за кратко 
време израства значително като се изхранва само от 
водата. Когато запълни целия диаметър не допуска 
преминаването и на капка вода. За сега няма уреди, 
които да „хващат“ наличие на растението в тръбите, 
пояснява г-н Саллаков. 

На основание чл. 91 от КТ, във 
връзка с чл. 217, ал.3 и ал.5 от Закона 
за предучилищно и училищно образо-
вание и Заповед № З - 447/ 27.06.2018г., 
на кмета на община Стралджа 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за заемане на длъжността „ дирек-

тор” на общинска детска градина  - 2/
две/  работни места както следва:

• ДГ „Мати Рубенова” – Стралджа
• ДГ „Здравец” – Стралджа
1. Кратко описание на длъжност-

та: Директорът на общинска детска 
градина ръководи образователния 
процес в институцията в съответствие 
с държавната политика в областта на 
образованието и планира, организира, 
координира, контролира и отговаря 
за цялостната административно-уп-
равленска и финансова дейност на 
детската градина.

2. Минимални и специфични из-
исквания за заемане на длъжността: 

• Да притежават диплома за завър-
шена образователно-квалификацион-
на степен на висшето образование 
„бакалавър" или „магистър" със спе-
циалност от професионално направ-
ление „педагогика” с професионална 
квалификация „педагог” и/или „детски 
учител”, „детски и начален учител”;

• Да имат не по-малко от 5 (пет) 
години учителски трудов стаж по 
смисъла на чл. 213, ал. 2 от ЗПУО 
и чл. 19 от Наредбата за пенсиите и 
осигурителния стаж;

• Да не са осъждани за умишлено 
престъпление от общ характер, неза-
висимо от реабилитацията;

• Да не са лишени от право да уп-
ражняват професията;

• Да не страдат от заболявания и 
отклонения, които застрашават живота 
и здравето на децата и учениците, 
определени с наредба, издадена от 
министъра на здравеопазването съгла-

сувано с министъра на образованието 
и науката; 

• Да не са поставени под запре-
щение;

• Да нямат наложено дисциплинар-
но наказание „Уволнение”.

3. Допълнителни изисквания:
• Добра компютърна грамотност 

– MS office;
• Други документи, удостоверяващи 

професионална квалификация. 
4. Необходими документи за кан-

дидатстване:
•  Заявление за участие в конкурс;
• Документ за самоличност /копие/;
• Документи за придобито обра-

зование, специалност, квалификация 
/копие/;

• Професионална автобиография;
• Копие от трудовата книжка и/или 

служебна книжка или друг документ, 
доказващ педагогически стаж;

• Карта за предварителен медицин-
ски преглед във връзка с кандидат-
стването за длъжността „Директор” 
на детска градина;          

•  Документ за проведен медицин-

ски преглед удостоверяващ липсата 
на заболявания по чл.2 от  Наредба 
№ 4 от 2016 г. за заболяванията и 
отклоненията, при които не може да 
се заема длъжност на педагогически 
специалист (загл. изм. - дв, бр. 89 от 
2017 г.)

• Други документи, посочени в обя-
вата, удостоверяващи професионална 
квалификация. 

5. Начин на провеждане на кон-
курса:

• Първи етап – допускане по до-
кументи; 

• Втори  етап – писмен изпит /тест; 
• Трети етап – заключително    интер-

вю за   визията му за организацията и 
управлението на институцията за която 
кандидатства и въпроси от норматив-
ната  уредба  –  Закон за предучилищно-
то  и  училищно образование, Кодекс  на  
труда  и Наредбите на Министерство 
на образованието и науката.

6. Основна работна заплата за 
длъжността : не по –малко от 950лв.

7. Срок и място за подаване на 
документите:

• документите за участие се подават 
в едномесечен срок от публикуване 
на настоящата обявата за конкурса в 
Центъра за услуги и информация в 
сградата на общината, всеки работен 
ден от 08.00часа до 17.00часа; 

• обявата  ще  бъде  публикувана  в  
местния  печат и на сайта на общината;

•  за информация: тел 04761/6467, 
отдел ХД на община Стралджа.

8. Списъците или други съобщения 
във връзка с конкурса ще се обявяват 
на Информационното табло в Центъра 
за услуги и информация в сградата на 
общината и официалният сайт на об-
щина Стралджа – в раздел „Кариери”.

* Критериите за оценяване на пис-
мения тест, както и реда за

провеждане на конкурса са по-
сочени в Правилата за заемане на 
длъжността „Директор” на детска 
градина, утвърдени от кмета на община 
Стралджа, публикувани на официал-
ния сайт на община Стралджа www.
straldzha.net

АТАНАС КИРОВ
Кмет на община Стралджа

във варна я наричат „будилника на квартала“

община СтралДЖа,облаСт Ямбол
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс: 64-65; e-mail:straldjainf@yahoo.com

ЛИСИЧА ОПАШКА В КАМЕНЕЦ



Издадено е наказателно постановление № Н- 
60/19.06.2018 г. против Тончо Атанасов Атанасов от 
Стралджа за това, че на 27.05.2018г. около 21,`15ч. в 
Стралджа е имал непристойно и скандално поведе-
ние изразяващо се в ругатни, псувни и викове с което 
нарушава спокойствието на гражданите и нормите за 
морал и поведение на обществено място. Кметът на 
общината Атанас Киров налага наказание на Тончо 
Атанасов глоба в размер на 50,00 лв, което е заменено 
с ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ за нарушение на 
чл. 2 ал.1 от Наредба № 1 на Община Стралджа.

Издадено е наказателно постановление № Н- 
40/04.05.2018 г. против Станислав Тодоров Тодоров 
от Стралджа за това, че на 18.04.2018г. около 20,`30ч. 
в Стралджа е имал непристойно и скандално поведе-
ние изразяващо се във викане на висок глас и отпра-
вяне на неприлични думи и изрази срещу Кристиян 
Ив.Георгиев с което виновно е нарушил чл.2 ал1 
от Наредба № 1 на Община Стралджа. Кметът на 
общината Атанас Киров налага наказание на Тончо 
Атанасов глоба , което е заменено с ОБЩЕСТВЕНО 
ПОРИЦАНИЕ за нарушение на чл. 2 ал.1 от Наредба 
№ 1 на Община Стралджа.
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Досег със старината българска

общеСтвени порицаниЯ 

Среща с най-добрия майстор на кавали Жечко маринов

Не е изненада, че кавалите на 
гениалния Теодоси Спасов тръг-
ват от Стралджа.  Стралджанци 

са наясно с възможностите на майстора 
Жечко Маринов. Отдавна са  признали  
дарбата му. А самия той не помни  колко 
такива вълшебни инструменти е сътворил. 
Никой от рода на Жечко Маринов не се 
е занимавал с такъв занаят, оказва се, че 
майсторлъкът  просто е заложен в душата 
му, като дар от Бога. А според него, тайната 
се състои единствено в любовта , с която 
от дървото трябва да извае   музикален 
инструмент.

Жечко разказва за  дружбата си с 
известния кавалджия Теодоси 
Спасов. Според стралджанци 

тя вече е  пословична. Първият кавал, 
който Жечко  изработил за него,  е от дрян 
, а последния – от абанос.  С тях свири по 
целия свят и чувството е прекрасно – да 
знаеш, че точно този кавал е „роден“ от 
ръцете ти, в Стралджа. Като благодарност 
към майстора  Теодоси му подарява всеки 
свой албум.  И така Жечко Маринов прите-
жава всички  касети със записи на Теодоси 
Спасов. И когато най-много има нужда от 
почивка , Жечко се наслаждава на звукът 
на кавала, набира сили за нова работа. 
„Когато получих инсулт точно Теодоси 
ми помогна за лечението, оживях благо-
дарение на него!“, разказва майстора. По 

препоръка на кавалджията  той се подлага 
на музикотерапия, всеки ден свири поне 
по един час и така постепенно постига 
желаното раздвижване на ръката.

Всъщност, Жечко  усеща влече-
нието си към музиката  още в 
детството си. Едва 13-годишен е 

когато с подръчното ножче издялква  от бъз 
първата свирка. Спомня си, че неговия дядо 
му помага да пробият дупките. И този ин-
струмент Жечко пази до днес като реликва. 
Вече 57 години! Ярка следа в живота му 
оставя и хореографа Тончо Тончев, който  
през далечната 1965г.  кани 17-годишния 
тогава младеж да свири  в ансамбъла. И се 
завъртат годините неусетно . С музика и 
изработка на музикални инструменти. За да 
направи днес равносметката: „Изработил 

съм 1388 кавала!“ А музикантите, които 
ги притежават са много. Като се почне от 
поръчките на свирачите от Стралджа , от 
Ямбол, инструменталистите от „Козарите“ 
и много други от България и по света. 
Майсторът  споменава гайдаря Георги 
Бойчев, който работи в САЩ, Георги 
Желязков, който се определя като втория 
Никола Ганчев,  Николай Георгиев от 
Елхово, Данчо Радулов… Почти няма 
известен кавалджия, който да не давал 
поръчка за инструменти при стралджан-
ския майстор. 

Работа на Жечко са  стоте кавала 
за Школата за българска народна 
музика в Бостън, още толкова из-

майсторил за Лос Анжелис и за оркестран-
тите от Молдовския ансамбъл. Солистът 
на Държавен ансамбъл София  Георги 
Дочев си поръчва изработка на гайда. И 
това Жечко изпълнява блестящо.Успява да 
задоволи вкуса и на французите, предло-
жил им български народни инструменти, 
които грабват не само очите , но и сърцата 
им. Да, знае, че     се слави като най-добрия  
майстор на народни инструменти, но   си 
остава все така скромен.  Приятно му е да 
обяснява , че  най-добрия материал, който 
използва за изработката на кавал, остава   
чимширът. Но у нас го няма, затова кава-
лите на Жечко Маринов обикновено са 
от дрян или слива. От тях в района има в 

изобилие. Майсторът е сигурен, че инстру-
ментите са много добри и разлика в звука  
няма.Той доказва сръчността си винаги по 
най-категоричен  начин, затова и славата 
му се носи далече. Най-интересното е , че 
за себе си кавал не е правил. И до момента 
няма такъв. 

Посветил цял живот, за да доставя 
радост на талантливи музиканти, 
днес Жечко Маринов има друга 

идея. Без никакво възнаграждение иска 
да учи децата да свирят. С подкрепата на 
НЧ“Стралджа 2016“ и на общината вече е 
организиран безплатен курс за начинаещи 
кавалджии в Стралджа. „Да си кавалджия 
може да е  проста работа, но се иска много 
мерак!“, пояснява майстора с надеждата, че 
децата на града ще откликнат на поканата 
да се учат. 

"В досег с историята, нашите 
предци и техният етнографски 
свят" - това бе идеята ми за среща 
на децата от V а клас с експонати-
те в музея. Целта не беше просто 

визуално да се види снимков 
материал и предмети от бита на 
предците. По-скоро бе потърсена 
онази връзка българска, която под-
държа живи яките жилави корени 
на българския дух, пряко заявен от 
младите хора от моя клас.“, разказва 
Димитър Стоянов, преподавател 
по български език и литература в 
СУ“П.Яворов“. Добрият педагог 
е доволен. Посещението наистина 
постига целта си, остава траен 
спомен в съзнанието на петокласни-

ците. „ Децата  търсеха информация 
за свои прадеди, дали живота си за 
майка България, фамилиите на мно-
го от загиналите по фронтовете на 
войните даде възможност на някои 
ученици да почувстват себе си като 
достойни наследници на истински 
патриоти. 

В душите на децата следва отго-
ворно да се съхранява желанието им 
за прочит на история и събития през 
чистите и искрени детски очи.“, 
допълва г-н Стоянов.

НА ПОСЕЩЕНИЕ В МУЗЕЯ

ДОКОСНАТ ОТ БОГА
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ПОЧИТ КЪМ ПАМЕТТА 
НА ЕДИН АНТИФАШИСТ

Началото на лятото е сигнал за организацията на очакваните 
наборни срещи. И тази година в Стралджа се събраха бивши съ-
ученици. И оживяха спомени, разгоряха се емоции. Неразделните 
класове бяха отново заедно, както преди години в училище. За да 
продължат историята на своя випуск.

Като истински пазители на хайдушкия 
дух представителите на читалището в 
Джинот взеха участие в събора „Хайдут 
Генчо”. Кукерската група, която събра по-
гледите на всички с огромното българско 
знаме, доказа, че пази вярата и традициите. 

/сн. Даниела Керанова/
На връх Еньовден самодейци от фолклор-

ната група „Изгрев” изпълниха древния 
обичай „Еньова буля”. Специално участие 
имаха децата от селото, които са наследни-
ците на местните богати традиции.

Представители на антифашистки организации 
от общините Стралджа, Ямбол, Тунджа, близки 
и роднини почетоха паметта на Иван Кондов. На 
лобното му място в Савино. Николинка Стойчева, 
председател на БАС Стралджа разказа за живота 
на 19-годишния младеж избрал пътя на антифа-
шистката борба. 

„Няма по-голяма чест за мен от тази да служа 

на своя народ!”, изповядва той и мъжествено 
понася трудностите, за да загине в разцвета на 
младостта си за една светла идея. С благодарност 
за оказаната почит и внимание към героя към 
присъстващите се обърна  Маринка Кондова. 

С поклон пред паметта на Иван Кондов цветя 
пред паметника остави и Гроздан Иванов, зам.
кмет на община Стралджа. 


