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С факелно шествие жителите на Стралджа и общината отдадоха 
почит към Апостола на свободата

„146 години безсмъртие“ – под това мото Община Стралджа орга-
низира на 19 февруари   Факелно шествие – поклонение в памет на 
Васил Левски – Апостола на свободата. В него се включиха стотици 
от града и общината –  общински съветници,  кметове, км.наместници, 
представители на НПО, ученици от СУ“П.Яворов“, спортни клубове, 
всички обединени от желанието   да изразим своята признателност 

пред делото на Левски, да докажем, че помним и пазим заветите на 
Апостола.

Факелното шествие- поклонение се организира за първи път в 
Стралджа. Колоната потегли от парк“Младост“  начело със знаме-
носци и 60  факлоносци. Сред множеството бяха кмета на общината 
Атанас Киров, Гроздан Иванов, зам.кмет, общински съветници. „С 
това шествие – поклонение ние искаме да покажем признателността 
си към делото на Апостола. Да дадем пример на младите, които 
трябва да знаят кой е Левски и за какво се е борил, за какво е загинал. 
Горд съм, че всички днес сме тук да изразим заедно почитта си към 
Апостола.“ , каза пред паметника на Васил Левски в центъра на града 
кмета Атанас Киров. Припомни колко много трябва да работим, за 
да изпълним заветите на Апостола и колко много  е нужен днес, за 
да ни вдъхне  вяра , сила  и надежда. Рецитал „Духът на Апостола“ 
изпълниха ученици от СУ“П.Яворов“ с ръководител Димитър Стоянов. 
Поднесени бяха венци от името на ОбС, от кмета на общината, от ко-
алиция „Промяна“, от кметство Поляна, от клуб“Армейци“ Стралджа. 
Множеството остана на колене в минута мълчание пред подвига.

ПАРТНЬОРСКИ 
СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ

ПОКЛОН ПРЕД АПОСТОЛА 
НА СВОБОДАТА

„Патронажна грижа за нуждаещи се лица в об-
щина Стралджа и община Болярово“ е проектното 
предложение, което Община Стралджа ще подаде в 
партньорство с община Болярово  по процедура за 
безвъзмездна финансова помощ. Давайки съгласието 
си за кандидатстването ОбС одобри и Партньорското 
споразумение. Общата цел на проекта е подобряване 
качеството на живот и възможностите за социално 

включване на хората с увреждания и възрастните хора, 
чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда 
и изграждане на подходящ капацитет за предоставя-
нето им. Като водещ партньор за община Стралджа са 
определени 41 потребители и безвъзмездна финансова 
помощ 126 428 лв. за предоставяне на услугата и 33 333 
лв. – за обзавеждане и оборудване в т.ч.  транспортно 
средство, разходи за ДНА и СМР.
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Увеличава се актива от награди  на талантливи ученици 
от Стралджа. Успешното представяне на Националния 
конкурс за литературно творчество и компютърни ри-
сунки „Любовта в нас“ осигури достойното трето място 
на  осмокласника Ивелин Стоянов  и Петър Райнов, 
ученик от ХІ клас при СУ“П.Яворов“. Подготвени и 
насърчавани от Боряна Георгиева,  преподавател по 
Информационни технологии, момчетата не само раз-

работиха своите идеи, но ги защитиха успешно и пре-
бориха сериозната конкуренция. Кметът на общината 
Атанас Киров ги прие в общината, за да ги награди и 
да им благодари за старанието, за това че по този начин 
представят  училището си,  родния град и общината. 
„ Горд съм от вашия успех, момчета, впечатлен съм от 
упоритостта ви, от смелостта за доказване на знания 
и умения в една среда на сериозна конкуренция!“, 

каза в поздравлението си към своите гости г-н Киров 
с пожелание за нови победи. Той поздрави  и техния 
преподавател Боряна Георгиева, доказала неведнъж 
всеотдайността си в работата и любовта към учениците. 
„Благодаря Ви за професионализма, за стремежа към 
нови и нови успехи, за прозорливия усет в откриване 
на млади таланти!“, се казва в поздравителния адрес 
на кмета към г-жа Георгиева.

НОВИ УСПЕХИ НА 
ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ

ПУБЛИЧЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА 
ДЕВИЗ НА ГРАД СТРАЛДЖА

По повод навършването на 50 години от обявяването на Стралджа за град 
с Указ № 828 от 27 август 1969г., община Стралджа обявява Конкурс за 
избор на  девиз на града.
Девизът е един от символите на града. Той трябва да бъде кратко и съвсем 
ясно формулиран, да се запомня лесно и  да въздейства емоционално.
Краен срок за предложенията- 30 май 2019г.
Конкурсът има и състезателен характер, предвидена е награда за победителя- 
тридневна екскурзия за двама по Българското Черноморие.
Правилата за провеждане на публичния конкурс за избор на девиз на град 
Стралджа ще бъдат публикувани на официалния сайт на община Стралджа.

„НЕКА БЪДЕ ВСЕ ДО ВЕКА 
ЗЕМЯ БЪЛГАРСКА…“
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ОСМОМАРТЕНСКО ЗА ЖЕНИТЕ ОТ ДСП ОЙКА ПЕНЕВА НАВЪРШИ СВОИТЕ 99

И В ЧАШИТЕ ДА ПЛИСНЕ  СВЕТЛИНА…

СВЕДЕНИ ДЕТСКИ ГЛАВИЦИ 
ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ЛЕВСКИ

Уважаеми г-н Киров,
От сърце благодаря за поканата да бъда почетен гост на тър-

жествата по повод Националния празник на Република България, 
Деня  на освобождението от османското иго. Трети март е един 
от най-радостните празници за всички българи и руснаци, искрено 
обичащи България. Това е тържество на гордостта и светлата 
памет, на нашата братска дружба, преминала през вековете.

Пожелавам просперитет и благоденствие на Вас и  жителите 
на Стралджа и общината.

С уважение
Генерален консул В. КЛИМАНОВ

гр.Варна 

„НЕКА БЪДЕ ВСЕ ДО ВЕКА 
ЗЕМЯ БЪЛГАРСКА…“

Цвете с пожелания за здраве, 
спокойствие и радост получиха 
днес от името на кмета Атанас 
Киров всички жени-потреби-
тели на услугата „Домашен со-
циален патронаж“. Вниманието 
е израз на уважение за труда 
отдаден в полза на обществото, 
за грижите в семейството, за 
възпитанието на деца и внуци. И 
обещание, че общината ще про-
дължава да развива услугата, 
ще разнообразява и обогатява 
социалните дейности за въз-
растни, болни и самотни хора. 

Цяла вселена е нейният живот. Пъстър 
като носиите, които е изтъкала с ръцете си, 
като цветята, които е отглеждала в градин-
ката си, като народните хора, които толкова 
много обича… Ойка Пенева, позната като 
„стралджанския славей“, навърши своите 
99 г. Някак като на шега според нея и тя ги 
приема по-скоро като дар, за който всеки 
ден благодари на Бога. Делниците й ми-
нават в спомени със съпруга Пеньо, който 
неотлъчно е до нея. И в песни, които  не 
забравя. На връх рожденния си ден ,пред 
гостите от клуб „Дълголетие“ тя събра 
всичките си сили и изпя с много любов 
любимите си „Есен се заесенява“ , „Завило 
се вито хоро“, „Окол Плевен“, „Раде, Раде, 
бяло Раде“… Щастлива се почувства от 
поздравленията на приятелите от пенси-
онерския клуб,  които всяка година на 
този ден влизат в дома й, заедно разрязват 
тортата, отдават се на спомени и мечти.

Поздравления към рожденичката поднесе 
Роска Стойкова, секретар на общината, 
която връчи поздравителен адрес от име-
то на кмета Атанас Киров. „Вашето име 

отдавна се е превърнало в синоним на  
родолюбие.  Песните, които изпяхте, са 
свързани с богатото ни минало, с тради-
циите, с историята, надеждите и вярата 
ни. С огромно трудолюбие, всеотдайност, 
постоянство и много любов Вие не само 
изработихте десетки  и стотици народни 
носии, Вие вплетохте в тях   всичко онова, 
което диктува сърцето. Имаме право  като 
граждани на Стралджа да се гордеем с Ойка 
Пенева!“ се казва в него.

Децата от ЦДГ“М.Рубенова“ в Стралджа са малки, но вече знаят добре кой е Левски. 
Вложиха цялото си старание да подредят кът в детската градина  със снимки на Апостола, 
слушаха внимателно всичко, 
което им разказаха учителките, 
задаваха своите въпроси. В знак 
на уважение и почит малките 
днес се разходиха до паметника на 
Васил Левски и оставиха червени 
карамфили, рецитираха стихове, 
повториха някой от заветите на 
великия българин. „България 
била за теб е всичко, всичко е тя 
и за нас!“ отекна като ехо и като 
доказателство за безсмъртието на 
героя, който остава жив в паметта 
и се предава във времето. 

По указание на педагозите 
децата сведоха глави в минутка 
мълчание. После продължиха разходката си  и разговора за Левски. Браво, малки родолюбци!

Вълнуващо тържество с посвещение 
на Трети март, Националния празник 
на България , събра стралджанци на 
площада днес. С поклон пред героите 
паднали за свободата  на родината цве-
тя пред паметниците положиха кмета 
на общината Атанас Киров, неговите 
заместници Гроздан Иванов, Иван 
Иванов, секретаря Роска Стойкова, об-
щински съветници. В минута мълчание 
те останаха пред скромния паметник на 
единствения опълченец на Стралджа 
Захария Господинов, пред паметника на 
загиналите в Балканските войни, пред 
паметника на героите от Трета българска 
армия, пред паметника на Васил Левски.

   Тръпка  в ляво, там дето тупа всяко 
българско сърце, почувстваха при-
състващите на площада по време на  
тържествената церемония за издигане 
знамето на България. Респект  и гордост 
предизвика участието на представителна 
рота и военнослужещи от 42-ри механи-
зиран батальон Ямбол, 20-ти самоходен 
артилерийски дивизион, военно форми-
рование 22130.  Ученици - знаменосци  от 
Стралджа ,  огромно знаме на Джинот  в 
ръцете на патриоти от селото, между кои-
то и малки деца, допълниха атмосферата 
на празника. До официалните гости, на-
чело с кмета на общината Атанас Киров,  
бяха още представители на Сдружение 
„Традиция“ и специалния гост на града 
Володя Стоянов – Войводата.

   Топло и сърдечно прозвуча словото 
на кмета Атанас Киров по повод 141 
години от Освобождението на България. 
Той  поздрави всички присъстващи на 
тържеството споделяйки своите чувства 
и вълнение. Определи като свои   любими 
исторически личности  Васил Левски 
и капитан Петко войвода,   припомни 

техните завети, изрази надеждата си, 
че и днес ние можем и трябва да ги из-
пълняваме. За да я има България, за да 
сме горди българи! Г-н Киров направи 
заслужен поклон пред падналите в геро-
ични боеве за свободата на родината  и за 
християнската вяра хиляди руски войни и 
български опълченци. Обърна внимание 
на всичко онова, което през годините е 
отвоювал българския войник и поднесе 
своите благодарности към днешните 
представители на Българската армия. 
За да завърши с родолюбивия призив 
„Бог да пази България!“ и  „Да живее 
България!“

  С надежда за бъдещето на родината, с 
вяра в утрешния по-хубав ден публиката 
посрещна учениците от СУ“П.Яворов“ 
които , под ръководството на Димитър 
Стоянов, представиха „Исторически 
летопис на свободата“.

  Тържеството продължи с концерт 
на Володя Стоянов – Войводата, който 
зарадва стралджанци със своите патри-
отични песни. И отекна  рефрена „Нека 
бъде все до века земя българска…“

„Богата на грозде да е 
годината, вино като река 
да се лее!“ благослови и 
тази година стралджанския 
Трифон Зарезан. Празникът, 
посветен на лозари и вина-
ри, откри Гроздан Иванов, 
зам.кмет на общината, който 
от името на кмета поздрави 
всички участници, благо-
дари за труда и усърдието, 
за да се стигне до чашата 
с искрящо вино и изрази 
увереност, че новата сто-
панска година  отново ще 
се „отчете“ с  пълни бъчви 
и добро настроение. Той 
даде старт и на конкурса за 
най-добро домашно бяло 
и червено вино, пелин и 
ракия. Вдигайки първата 
наздравица Цар Трифон 
припомни, че редом с весел-
бата днес, лозарите трябва 
да подготвят мотиките и 
пръскачките, препаратите 
за пръскане и тор на торене, 
да обработят добре лозята 
си, за да очакват и обилния 
плод. По стара традиция 

всички потеглиха към мест-
ността „Пясъка“ като начело 
на колоната беше каруцата с 
бъчвите  вино, Цар Трифон, 
и зам.кмета Гроздан Иванов. 
Под звуците на обичани 
народни песни в изпълне-
ние на фолклорната група 
при клуб „Дълголетие“ бе 
извършен ритуала по заряз-
ването. Сред присъстващите 
бяха общински съветници, 
земеделски производители, 
граждани.

Приятен финал на празни-
ка, „във който отлежалото 
говори“, бе обявяването на 
резултатите от конкурса за 
най-добро домашно вино, пе-
лин и ракия. Комисия с пред-
седател  Елка Георгиева и 
членове Мария Костадинова 
и Андон Андонов дегустира 
предложените вина и ракии 
и каза тежката си дума. 
Майстор на майсторите се 
оказа Георги Добрев, който 
спечели първото място при 
белите и червени  вина  и вто-
ро място за пелин. Красимир 

Манолов се нареди на второ 
място за бяло вино и трето 
– за червено вино. Господин 
Иванов оглави класирането 
при пелина и второ място 
като производител на ракия. 
Най-високооценена бе раки-
ята на  Стоян Тодоров, който 
спечели и втора награда 
при червените вина. Трета 
награда за бяло вино получи 
Митко Митев. При пелина 
и при ракията комисията 
не присъди трето място.
Традиционно Трифоновден 
бе отбелязан и в селата 
Зимница, Лозенец, Войника, 
Маленово и др.
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ДЕЦАТА НА СТРАЛДЖА 
ПОСРЕЩНАХА БАБА МАРТА Изненадан съм приятно от книгата на Атанас Димов „ Краеведски запис-

ки, спомени и публикации за село Зимница“. Докато я разглеждах с интерес 
любопитството ми растеше, защото на всяка страница откривах нещо ново, 
впечатляващо. Радвам се искрено за успеха на автора, който е посветил много 
труд и време, за да ни поднесе този словестен подарък. И да ни изненада с 
изчерпателно и увлекателно разказаните случки, събития, факти за  родния 
край. Книгата може да бъде настолно четиво за млади и стари. И това  я пре-
връща в истинско историческо богатство за Зимница. Браво!

 Поздравления за Атанас Димов и пожелание да продължава да твори!
ЖЕКО ДОЙЧЕВ

Слънчев, усмихнат, радостен и не-
забравим празник организира Община 
Стралджа на Първи март за  децата 
на Стралджа. В центъра на града 
пред Мартенското дърво, украсено с 
бели и червени пролетни символи, се 
събраха групи от детските градини и 
училищата на общината. С песни и 
настроение децата посрещнаха Баба 
Марта, която им разказа легендата за 
мартеничката, заедно със своите асис-

Жив е споменът за героя, който от-
даде живота си в името на Родината! 
Помним добрината му, учим се от ро-
долюбието му, горди сме с подвига му!

Роден на 12.09.1923г., служил в ХІ-ти 
пехотен полк Сливен. Преди уволне-
нието си по свое желание остава запас 
и заминава за фронта, за да се сражава 
в името на Родината.

Прострелян на 6 .03.1945г. в жес-
токата битка при Драва. Загинал със 
смъртта на героите с призива: „Бийте 
врага без жал!“

Погребан в с. Ковач Хида, Унгария.
ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!
От племениците Караколеви и Ганка 

Дим. Димчева 

БОГАТО МИНАЛО, ИНТЕРЕСНА КНИГА, СЕРИОЗЕН АВТОР

/продължение от миналия брой/
Д-р Трифон СТОЯНОВ

За училищното възпитание и училищното дело
 На стр. 319, авторът посочва, че в Зимница е имало килийно 

училище още през 1830 г.! Тук искам да вмъкна свои предпо-
ложения:  Възможно е   това събитие да е било в отговор на 
разрастващия се възрожденски дух в този край! Може би там, 
по-късно,  децата  са обучавани по „Рибния буквар“, написан от 
котленеца д-р Петър Берон, и издаден  6 години по-рано в 1824 г., 
в Брашов, Трансилвания… (Моля з извинение, че допускам това 
непотвърдено предположение! Но близостта на събитията във 
времето ме накара да направя това предположение!) 

Училището в с. Зимница било  първото  килийно училище в 
Ямболско и Сливенско. (Цитиран източник на информацията – 
Н. Григоров и Г. Бодуров в „Училището в Ямболския край от 
килийното училище до наши дни“. Ямбол, 1998 г.). 

За начало на пълноценният училищен живот, авторът посочва 
1856 г., когато в църковния двор е построена  училищна сграда. 
Учебният процес е описан  колоритно, така, както е воден  от 
учителя Райно поп Стоянов, от Жеравна.

След него,  като учител е  посочен хаджи Дани (от 1870 г.).  
Името Хаджи  Дани е  емблема на  село Зимница. Освен  учител, 
в различни периоди от своя живот, той бил и кмет на селото, ор-
ганизатор на революционното движение по време на Априлското 
въстание. Умира на бесилката в град Сливен. Истински лидер, 
на когото селото дължи много за културното и историческото 
си развитие. 

На следващо място е посочен учителят Курти Колев, родом 
от с. Зимница. Ученик на хаджи Дани. Учителствал в селото от 
1872  до 1876 година. 

 Като учител в Зимница е посочен и Кънчо Кънчев, родом от 
с. Градец, Котленско.

    Специална статия е посветена на Стефан Иванов Бозвелиев, 
от гр. Казанлък, учител в селото от 1882 до 1885 г. Освен като 
учител, той имал заслуги към селото и към България, с активната 
си дейност при подготовката на  Съединението между Източна 
Румелия и Княжество България. 

   Строителството на сегашната училищна сграда започнало през 
1929 и завършило през 1930 г. Сградата построил предприемачът 
Кантарджиев от Сливен.

Любопитно е, че още от  30-те години на XX век в новото учи-
лище е открито и вечерно училище, за обучение след училищната 
възраст (за възрастни хора). 

Целият си учителски стаж, голяма част от него като директор на 
училището в Зимница, тук е прекарал Джендо Кръстев Чомаков 
от с. Медвен, Котленско.

Много приятно се изненадах от статията:  „За учителя осново-
положник на математическата школа в Зимница – Глеб Романович 
Хайнатски“…Авторът споделя, че „Негови ученици го описват 
като голям математик, знаещ и можещ да преподава математика 

така, че да те накара и ти да се влюбиш в многозначещите числа, 
линии, ъгли и геометрични фигури!“.

 Силно ме впечатли неговото обръщение към ученика, който не 
може да решава задачи: „Дети, ти задачи не решал, а собака гонял, 
не надо так!“  …Укор, изпълнен с благородна грижа и обич към 
малкия палавник! Ето защо са го обичали зимничани …  

И никак не ме учудва, че Ямбол (където по-късно се преместил 
учителят Хайнатски),  има една от най-добрите математически 
школи в страната! В наше време  и много успешна школа по ин-
форматика! … В моето съзнание неволно  свързвам личността на 
Глеб Хайнатски, с личността на моя учител по математика в гр. 
Стралджа, Йордан Кучинов, родом от село Маломир, Ямболско. 
Същият интересен начин на преподаване на предмета. По-късно 
той стана доцент по „Методика на преподаването по математика“ 
в СУ „Климент Охридски“, София и директор на Националната 
математическа гимназия.

Читалище „Възраждане“
Читалище „Възраждане“ било основано през 1926 г. под ръко-

водството на окръжния училищен  инспектор Кисьов от Ямбол и 
активното участие на учителя от Зимница - Хлебаров. 

Дейността на читалището започнала със закупуване на книги 
и създаване на библиотека. По-късно се развила и театрална 
дейност, въпреки, че читалището не е имало собствена сграда. 
Представленията се изнасяли в училището,  където имало малък 
салон със сцена. Читалището придобило  самостоятелна сграда 
през 1936 година. Под покрива на новата сграда заживели  свой 
живот още: есперантско дружество, основано през 1935 г., и 
въздържателно дружество, основано през 1936 г.. През 1943 г. 
се осъществила първата прожекция на филм, а след 1944 г. била 
закупена теснолентова киномашина за озвучени филми. През 
1950 г. било основано женско дружество, а през 1959 г. към чи-
талището бил  основан женски битов хор, който редовно печелил 
награди, включително и на национално ниво.    Сегашната сграда  
на читалището  била построена през 1962 година. Има и добре 
уредена етнографска сбирка.

    Както се вижда читалището станало  организатор на пълно-
ценна културна дейност. 

Гордост за зимничани е, че  Васил Левски  бил учител в с. 
Еникюьой, Северна Добруджа

Авторът, както всеки родолюбив българин, високо цени ли-
чността на В. Левски и всеки допир с нея, в мирно време или в 
революционната борба,  днес е повод за гордост. 

    В статиите „В. Левски …. и зимничани“ и „Кашлакьойски хор 
пази българския дух в Северна Добруджа“, е изведено  на преден  
план обстоятелството, че В. Левски, през 1866 и 1867 г.,  бил учи-
тел в село Еникьой, близо до град Тулча,  в Северна Добруджа.

В своите проучвания авторът  установил, че „българите в  с. 
Еникьой са потомци на днешните  зимничани (тогава Кашлакьой), 
преселили се в Бесарабия през Руско-турската война 1828-29 
г.“  Най-вероятно Левски е знаел за връзката между хората от с. 
Еникьой и Зимница (тогава Кашлакьой). 

/Отзив за книгата на Атанас Димов“Краеведски записки, спомени и публикации за 
с.Зимница“, издадена от ИК“Жажда“ Сливен, 2018г./

КНИГА ЗА ЗИМНИЦА В 
ЛЮБОРОДНОТО ПОЛЕ НА 

СП.“РОДОЗНАНИЕ/GENEALOGIA“ 
В бр.3-4/2018г. на сп.“Родознание/ Genealogia“е публикуван 

отзив за книгата на краеведа Атанас Димов „Краеведски запис-
ки, спомени и публикации за с. Зимница“. За представянето на 
интересното издание в родното село на автора, превърнало се 
в запомнящо се събитие, разказва Надя Жечева, гл.редактор на 
в.“Стралджански вести“. Приятно допълнение са снимките на 
Мариана Атанасова.

Луксозното списание се разпространява както у нас така и в 
чужбина.  Гл.редактор  е доц. Антоанета Запрянова, председател на 
Българската генеалогична федерация „Родознание“. Тя е магистър 
по история, профил архивистика в СУ“Св.Климент Охридски“, с 
втора специалност философия. Ето как тя представя изданието: 

„Статиите в отделните рубрики отразяват както постиженията 
на българските генеалози, така и чуждестранния опит, обнародват 
се родословия и на българите, които живеят повече от столетие 
извън границите на родината. Особено полезни са „Уроците по 
генеалогия”, статиите на т. нар. помощни исторически науки, които 
са „погранични” на генеалогията – хералдика, сфрагистика, исто-
рическа метрология, историческа хронология и пр. А рубриките 
„Рецензии, отзиви” и „Преглед” носят информация за новоизлезли 
книги, посветени на род и роден край, както и дейностите, които 
се осъществяват от клубовете в София и страната. По-важното 
е, че всеки, „прекрачил” в любородното поле, е добре дошъл на 
страниците на „Родознание/Genealogia”.

КНИГА, КОЯТО ПРЕДЛАГА 
БОГАТА ИНФОРМАЦИЯ

СПОМЕН ЗА КАНД. ПОДПОРУЧИК 
ИВАН ДИМИТРОВ КАРАКОЛЕВ 
ЗАГИНАЛ ГЕРОЙСКИ НА 6 МАРТ 
1945Г. В БОЕВЕТЕ ПРИ ДРАВА

тенти върза на всяко дете от 
белите и червени кончета 
с пожелание да са живи и 
здрави, весели и засмени. 
И песни звучаха, стихо-
творения казваха децата, 
танцуваха край дървото. 
Организаторите се погри-
жиха за всички участници 
в красивия празник да има 
бонбони. Накрая събраха в 
кошничките толкова много 
мартенички, които Баба 
Марта обеща , че ще бъдат 
изложени на мартенското 
дърво за радост на всички 
стралджанци.  
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Деца и родители  участваха в един креативен, интересен и 
емоционален практикум „Красотата в моя свят“на всеотдайната 
и изобретателна Нели Тончева Кавалджиева в ДГ“Здравец“ – 
Стралджа. Взаимодействието с родители допълни , разшири 
и обогати  обучението на малките от група „Слънце“, които 
трябваше  да апликират картички с различни материали. 
Постигнатото изненада всички – красота, умения, въображе-
ние, усет за цветово разнообразие…и радост, която се измерва 
с детските усмивки. В по - различна обстановка се почувства 
емоцията  дете – родител.

 Целта на взаимодействието  с родителите е постигната, счита  
Мима Вълкова, директор на ДГ“Здравец“, която наблюдава 
урока.  Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между 
детската градина и семейството за успешна адаптация и социа-
лизация на всяко дете, за подкрепа на личностното развитие и за 
постигане на стратегическите цели и приоритети на политиката 
за учене през целия живот.

Групи от близо и далеч участваха на Общинския кукерски празник Стралджа 2019. 
Февруарският студ въобще не беше пречка за маскираните, които танцуваха от сърце.  По 
време на дефилето от парк „Младост“ до площада, улица“Хемус“ се изпълни с  толкова 

много  красиви, интересни и богати маски, звън на стотици хлопки и чанове  огласи целия 
град. Кметът на общината Атанас Киров, който откри празника , сподели всеобщата радост 
и гордост от събитието – поредно доказателство за любовта  към традициите и желанието 
те да бъдат съхранени за бъдещето. „Благодаря ви за участието, за представянето на тази 
красота, за готовността да предадем нашите традиции на малките!“, каза в поздравлението си 
г-н Киров и пожела на всички успех в конкурсната програма. В следващите часове зрителите 
истински се наслаждаваха на представените обичаи. Заораване и засяване, благословия на 
кукерската булка, кукерско хоро „Талимата“, крадене на булката… И едно пожелание , което 
се повтаряше упорито : „Да бъде в дън земята злото, да бъде цар доброто!“ Компетентното 
жури с председател Снежана Вълкова и членове Кунчо Кунев, Кунчо Пенев, Богдан Маринов 

и Иван Стефанов  разпредели наградите осигурени от общината, след което те бяха връчени 
лично от г-н Киров.  

Класирането: 

Специалната награда – за групата на с.Воденичане
Наградата на кмета на общината – за Кукерска група при с.Мирково
Две първи места – за кукерските групи на НЧ“Стралджа 2016“ и НЧ“Просвета 

1892“– Стралджа
Две втори места – за групите на с.Джинот и с.Тополчане
Две трети награди – за групите на с.Лозенец и с.Драгоданово
Награди за участие: 
за групите на селата Г.Александрово, Първенец, Хр.Даново,Карловско, Камен, 

Сливенско, Гранитово, Каменец, Зимница 

ТРАДИЦИЯТА ВДЪХНОВЯВА
„Кукерите – страшни и забавни“ е конкур-

сът, с който Община Стралджа предизвика 
учениците за доказване на талант и  по-
знания на традициите. С цялата си детска 
фантазия малките успяха да изобразят на 
белия лист своите наблюдения  и впечатле-
ния от един красив празник. В изложбата 
бяха показани рисунки, които наистина 
впечатляват. Жури с председател Георги 
Атанасов, преподавател по изобразително 
изкуство в СУ“П.Яворов“, определи най-
добрите, а лично Атанас Киров, кмет на 
общината,  връчи наградите с благодарност 
към всички участници в конкурса и с призив 
да поддържат жив интереса към богатия 
стралджански фолклор.

В първа възрастова група  класирането ог-
лави  Ивена Миланова, ІІІ а клас, на второ и 

трето място се наредиха първокласничката 
Габриела Генова и Моника Георгиева, ІІІ а 
клас, всички от СУ“П.Яворов“. Дадени бяха 
и две поощрителни награди – на Георги 
Ников, ІІ а клас при ОУ“Св.Св.Кирил и 
Методий“ Стралджа и Габриела Митева , 
ІV а клас от СУ“П.Яворов“. Във втора въз-
растова група  на първо място е класирана 
рисунката на Тони Йорданова от VІ а клас 
при СУ“П.Яворов“. Не по-малко красиви 
са и рисунките на Иван Костадинов, V а 
клас при ОУ“Хр.Ботев“ Войника и Петко 
Петков от V а клас при СУ“П.Яворов“, 
които се наредиха на второ и трето място. 
С поощрителни награди си тръгнаха Ива 
Иванова  от V а клас и Димитър Вълков от 
VІІ клас при СУ“П.Яворов“.  

КРАСИВ НАРОДЕН ПРАЗНИК

КРАТКИ ОБЯВИ
Тел. 04768  26 12 ПРОДАВА 
ИЗГОДНО едноетажна 
къща и дворно място 
в с.Пъдарево.
Тел. 0885222006 продава 
едноетажна къща, 
гараж и дворно място 
в Стралджа
Тел. 0888060256 дава 
под наем гарсониера 
в Стралджа, бл.1, ет.2, 
обзаведена

„КРАСОТАТА В МОЯ СВЯТ“
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ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД С УРОК ПО 
ИСТОРИЯ

Февруарският туристически 
календар на ТД "Кале"Стралджа предложи еднодневен 
поход Жеравна - Котел. На 10 февруари 25 човека с 
автобус се отправихме към световноизвестния архи-
тектурен резерват Жеравна. След кратък инструктаж 
тръгнахме по посока рида Ветрила. Изкачихме се на 
билото и след няколко стръмнини и изкачвания стиг-
нахме заслон Ботуша в подножието на рида Разбойна 
с едноименния връх Разбойна - 1118 м.н.в. През 1876 
г.тук е било сборното място на въстанниците от Втори 
революционен Сливенски окръг. Малко отдих за по-
неподготвените и продължаваме до втория заслон с 
отричаното от църквата Набожното дърво - 950 м.н.в. 
Този вековен бук е сплел няколко стъбла, които са се 

споили. Възрастта му е неизвестна, но се е 
превърнал в атракция на туристите, които 
не са оставили място по него от надписи, 
заковани иконки, навързани парцалчета. 
Някой палят свещи и се молят. Има чешма и 
заслон. Но историята за мястото никак не е 
измислена, защото тук според източници са 
идвали византийци да палят свещи за упокой 
на загиналите ромейски гвардейци - синове 
на благородници, които са били завардени и 
посечени на това място от Крумовите войни-
ци. Това става след победата на хан Крум над 
византийския император Никифор. Времето 
беше приятно слънчево с тънък усет за ветрец 

по билото, но на нас ни предстои спускане към Котел 
през местността Чукарите - 800 м.н.в. с вилната зона и 
ваканционното селище Мираж. Доста уморени стигнахме 
Изворите - чудесен парк с вековни дървета и десетки па-
метни плочи. Автобусът ни чакаше на това небезизвестно 
място водещо към Природо-научния музей. Късният обяд 
ни даде сили, а превозвача, като бонус се отклони към 
комплекса Караджейката, прекрасна местност с буйни 
води и гора покрай пътя за Ичера. Всички останаха 
доволни и със закалка по този средно-труден маршрут. 
Радваме се, че членовете и ентусиастите се увеличават 
след възстановяване  дейността на ТД "Кале"! 

АТАНАС БАЛЪКЧИЕВ

ЩЕ ТЕ ПОМНИМ, 
ДОКТОРЕ!

 Минават дните, ще минат 
и години, но споменът за д-р 
Атанасов ще остане жив. Ще 
помним стореното добро и жи-
вота отдаден на хората.Сърцето 
му бе изпълнено с човечност и 
готовност да помогне на бол-
ките ни,  с разбиране и чове-
колюбие. Още е жив споменът 
ми когато след тежка болест 
той ми вдъхна сила и кураж, 
че може и трябва да се живее. 
Незабравими са срещите, раз-
говорите при прегледите когато 

с висок професионализъм помагаше на всеки от нас. И с 
едно обаждане по телефона вдъхваше надеждата, не от-
казваше  посещение на пациентите  в къщи. Раздаваше се!

Казват че „Добрата дума лекува!“. Това бе валидно и 
за нашия доктор.  Той умееше с кротки и умни думи да 
успокои всеки. Знаеше как да го направи. 

Голяма е скръбта ни днес.  Ще те помним с добро, 
докторе!

Тянка Ташкова, Стралджа

                     
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - СТРАЛДЖА 2016" 
 

О Б Я В А 
МИГ – Стралджа 2016г, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от  стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на 
проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.088 - МИГ – Стралджа 
2016, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ-
Стралджа 2016г“ 
 
Наименование на програмата:  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.  
Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите 
местно развитие)“.  
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите 
местно развитие“. 
Цели на процедурата: 
-   Насърчаване на интегрирано териториално развитие и социална инфраструктура, 
съхраняване и развитие на местната идентичност и териториална значимост 
-     Формиране на благоприятни и привлекателни условия за живот на местното население 
чрез инвестиции в малка по мащаби инфраструктура 
 
І. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР: Мярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“. 
 
ІІ. Допустими кандидати: 
1. Община Стралджа  за всички допустими дейности;  
2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната 
инфраструктура и културния живот, със седалище на територията на МИГ; 
3. Читалища за дейности, свързани с културния живот, със седалище на територията на 
МИГ. 
 
ІІІ. Допустими дейности: 

Дейност 1 „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 
общински пътища, улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях“; 

Дейност 2 „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 
предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“; 

Дейност 3  „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална 
инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на 
деца и възрастни, включително транспортни средства“; 

 

МИГ – Стралджа 2016г, кани желаещите да представят проектни 
предложения по Мярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по
мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР посредством процедура 
на подбор на
проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.088 
- МИГ – Стралджа
2016, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за 
ВОМР на МИГ-
Стралджа 2016г“
Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 
2014-2020 г.
Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено 
от общностите
местно развитие)“.
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено 
от общностите
местно развитие“.
Цели на процедурата:
- Насърчаване на интегрирано териториално развитие и социална 
инфраструктура,
съхраняване и развитие на местната идентичност и териториална 
значимост
- Формиране на благоприятни и привлекателни условия за живот на 
местното население
чрез инвестиции в малка по мащаби инфраструктура
І. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР: Мярка 7.2 
„Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби
инфраструктура“.
ІІ. Допустими кандидати:
1. Община Стралджа за всички допустими дейности;
2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със 
социалната и спортната
инфраструктура и културния живот, със седалище на територията на МИГ;
3. Читалища за дейности, свързани с културния живот, със седалище 
на територията на
МИГ.
ІІІ. Допустими дейности:
Дейност 1 „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови 
и съществуващи
общински пътища, улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите 
към тях“;
Дейност 2 „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено 
ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности 
от общинско значение“;
Дейност 3 „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на социална
инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса 
на деинституционализация на
деца и възрастни, включително транспортни средства“;
Дейност 4 „Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се 
предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 
ефективност;
Дейност 5 „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на спортна инфраструктура“;
Дейност 6 „Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване 
на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, 
включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната 
планировка и подобряване на прилежащите пространства“;
Дейност 7 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 
общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските 
райони“.
Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на 
МИГ-Стралджа 2016
Допустими разходи:
1. За строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, 
обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/
или друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане 
дейности
а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните 
работи;

б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените 
разходи по т.1;
2. За закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане 
до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно 
допустимите за подпомагане дейности
3. Нематериални инвестиции - за придобиване на компютърен софтуер, 
патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, 
до пазарната им стойност;
4. Общи разходи свързани с проекта, в това число разходи за хонорари 
за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа 
и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на 
подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, 
така и по време на неговото изпълнение, които не да надхвърлят 10 на 
сто от общия размер на допустимите разходи по проекта, включени в 
т. 1, буква „а“, т. 2 и 3.
ІV. Период на прием и място за подаване на проектни предложения:
Начална дата за прием на проектни предложения: 08.03.2019 г.
Краен срок за представяне на предложенията: 08.04.2019 г., 17.00 часа.
Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло 
електронен път чрез информационната система ИСУН 2020 на следния 
интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
V. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата /
Бюджет на приема/:
Индикативният бюджет на приема е: 800 000,00 лева.
VІ. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна 
на проект:
Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова 
помощ като изготвения от него проект, трябва да се вмества в следните 
минимални и максимални граници:
* Минимален размер на общите допустими разходи 4 889,50 лева
* Максимален размер на общите допустими разходи: 391 166,00 лева
- Интензитетът на помощта e както следва:
- Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите 
за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване 
на инвестицията не генерират нетни приходи.
- Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите 
за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на 
инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите 
за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата 
равностойност на 50 000 евро.
- Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване 
на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа 
на анализ „разходи-ползи”

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ 
брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за 
финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/
класирани по следния начин:
- по-високи показатели за критерий 10: Проектът създава нови работни 
места
- по-високи показатели за критерий 8: Проектът включва дейности с 

позитивен принос към околната среда
- по-високи показатели за критерий 2: Проектът предлага нови инициативи 
за повишаване на качеството на живот в района
- по-високи показатели за критерий 6: Дейностите по проекта са за 
облагородяване на градска среда за уязвими групи от населението
VІІІ. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
Изпълнителен директор – Щерьо Черногоров, 0887 102 672;
Консултации на място: гр. Стралджа, ул. Хемус № 10, всеки работен 
ден от 13.00 – 16,00 часа.
Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следните 
интернет адреси:
- интернет страница на Информационната система за управление и 
наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://
eumis2020.government.bg;
- интернет страница на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“: http:www.mig-
straldzha.com.
На електронна поща mig-straldzha_2016g@abv.bg могат да се задават 
въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до три седмици 
преди изтичането на срока за кандидатстване. Писмени разяснения 
ще бъдат давани в срок до две седмици преди изтичането на срока за 
кандидатстване.
С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ 
няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството 
на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение 
на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.
Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-
страници: http:www.mig-straldzha.com и https://eumis2020.government.bg 
към документите по процедурата.
ІХ. Начин за подаване на проекти предложения:
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, 
следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва 
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 
ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg, единствено 
с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

- Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират 
нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за 
проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро. 

- Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще 
генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи”  

 
 
VІІ. Критерии за подбор на проектни предложения и тяхната тежест*: 

Критерии за избор на проекти Максимален 
брой точки 

 
1. 

Дейностите по проекта се осъществяват в: 
- в границите на селата – 20 т. 
- в границите на гр.Стралджа – 10 т. 

 
20 

2. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в 
района 

15 

3. Интервенциите по проекта са за обект с голяма обществена значимост за 
територията 

15 

4. Вид на кандидата: 
- кандидата е община – 5 т. 
- кандедата е Юридическо лице с нестопанска цел или Читалище – 3 т. 

 
5 

5. Кандидата не е получавал подкрепа от Общността за същата дейност по други 
програми 

10 

6. Дейностите по проекта са за облагородяване на градска среда за уязвими групи 
от населението 

10 

7. Дейностите по проекта включват изграждане на достъпна инфраструктура за 
уязвими групи от населението 

10 

8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда: 
- над 30% от инвестициите са насочени към дейности, опазващи 
околната среда – 3 т. 
- над 50% от инвестициите са насочени към дейности, опазващи 
околната среда – 5 т. 

 
5 

9. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или 
услуги 

5 

10. Проектът ще създаде работни места при изпълнение на допустимите 
дейности/ще бъде наемана местна работна ръка: 
- до 2 души – 2т. 
- над 2 души – 5 т. 

 
 

5 

               ОБЩО: 100 
Праг на преминаване 15 

 
В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки по 
критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще 
бъдат допълнително приоритизирани/класирани по следния начин: 

- по-високи показатели за критерий 10: Проектът създава нови работни места 
- по-високи показатели за критерий 8: Проектът включва дейности с позитивен принос 

към околната среда 
- по-високи показатели за критерий 2: Проектът предлага нови инициативи за 

повишаване на качеството на живот в района 
- по-високи показатели за критерий 6: Дейностите по проекта са за облагородяване на 

градска среда за уязвими групи от населението 

VІІІ.  Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация: 

Обява



  11.03. 2019г.       РЕПОРТЕР         6

ЛИЧНОСТИТЕ СА В ОСНОВАТА НА УСПЕХА!

ЛИЧНОСТИТЕ СА В ОСНОВАТА НА УСПЕХА!

Мара Загорчева е родена 
през 1941 г. в Стралджа. 
Завършва средното си 
образование в  родния град 
след което продължава 
да учи в Институт за 
учители в Бургас, специ-
алност „Начална учи-
телка“. Трудовият  й 
стаж започва в елхов-
ското село Златиница. 
От 1963 г. е учителка 
в НУ“П.Хилендарски“ 
Стралджа. Пет години 
по-късно е директор на 
същото училище. Като 
педагог има 20 г. трудов 

стаж. Следва период посветен на културата в Стралджа и 
общината, който продължава 15 г.- време, което се определя 
като „златен век“ в духовното развитие на селището. Десет 
години е председател на НЧ“Просвета“ Стралджа. От 21 години 
е пенсионер.Експонирала самостоятелна изложба „Шевиците 
на Стралджа“.

/продължение от миналия брой/

- Освен богатата и разнообразна дейност на самодейните 
колективи в града се организират и множество други прояви. 
Разкажете и за тях.

- Те съвсем не са малко. Цяло съзвездие от дати и годишни-
ни: 50 г. танцова самодейност, 30 г. ансамбъл „Въжички“, 70 г. 

театрална самодейност, творческите портрети на Тончо Тончев, 
Стефан Иванов, Ойка Пенева, Елена Тотева. При повишен интерес 
преминаваха  „От песен в песен“, Вечер на творците, Вечер на 
красотата и Яворовите поетични вечери с участието на най-добрия 
познавач на неговото творчество и радетел за чист български език 
Тянка Ташкова.  

Паметно ще остане честването посветено на 100-годишния 
юбилей на читалище „Просвета“ Стралджа. В две поредни ве-
чери салонът се оказа тесен да побере всички,  които пожелаха 
да споделят празника на самодейците. Сигурно се е случвало да 
притаите дъх в залата от възторг и да не смеете да ръкопляскате от 
страх да не развалите магията на изкуството. Така се почувствахме 
по време на премиерата на театралния колектив посветен на юби-
лея. Връх на празниците около вековния юбилей на читалището 
беше концертът на танцовите състави. Съвършено изпълнение, 
гъвкавост, динамика и прецизност демонстрираха изпълнителите. 
Съществуваше силно художествено цялостно внушение. 100-го-
дишният юбилей на читалище „Просвета“ е повод да си спомним 
с признателност за онези наши съграждани, които посветиха на 
него най-пълноценните години от своя живот . В паметта на всеки 
стралджанец са изписани сякаш с нагорещено желязо имената на 
основателите и на всички дали своя принос за обогатяването на 
читалищната дейност. 

В дните когато нашата древна държава празнува своята 1300 
годишнина нов живот получи една прекрасна традиция, посветена 
на големия род.  Незабравима ще остане срещата на Сивковия 
род, организирана и проведена в Стралджа, на която присъства-
ха около 800 души. Паметни ще останат онези мигове когато бе 
обявено новото име на улицата „Сивко Друмев“ където е живял 
родоначалника на бунтовния род и паметна плоча на мястото на 
дома му. Заслугата е на Стефан Иванов.

Истински празник за стралджанци беше  отбелязване 50-го-
дишнината от създаването на местното радио навлязло в дома 
ни в делниците и празниците ни като носител на добри вести. 
Богата е дейността на радиовъзел Стралджа. През студиото са 
минали всички наши народни изпълнители. С голям интерес се 
посрещат фолклорните радиопредавания по идея на Тончо Тончев 
и ежедневните поздравителни концерти. Записани са всички учас-
тници в Конкурса-надпяване „С песните на Вълкана Стоянова“. 
Съхраняват се записи от чествания на бележити дати и годишнини, 
от поредица събори „Мараш пее“, на майстори на художественото 
слово, на творци и сладкодумци.

Водещата Надя Жечева, назначена като програмен ръководител 
след първия в Стралджа конкурс с участието на представители от 
БНР и Окръжен съвет за култура,  е изключително емоционална 
личност, с неизчерпаеми творчески възможности, която се ръко-
води от правилото „Никой не е забравен!“. Много старание влага 
при подготовката на всяко предаване . Всеки път на слушателите 
поднася нова тема, свързана не само с традициите и обичаите , а 
изобщо от всички сфери на нашия живот. Поднася информацията 
в достъпен вид, изчерпателно и безпристрастно. А следата, която 
оставя след себе си , е във хилядите радиочасове, в страниците на 
в.“Стралджански вести“. А това вече е история, нужна не само на 
нас, но и на бъдните поколения.

Интересни и дълбоко смислени са редица други културни про-
яви. За първи път в нашия град отбелязахме  Деня на поезията с 
присъствието на наши местни творци: младия и утвърден сатирик 
Станислав Марашки, родолюбивата Елена Тотева, лиричните 
Станка Парушева и Желязка Спасова, бликащия от остроумие 

Георги Александров, Панайот Андонов, Дачо Георгиев, Мария 
Дончева, прописала на 62 години.

Незабравими ще останат в съзнанието проведените Вечери на 
младото семейство и Вечер на юбилярите, съвместно с ОбК на 
ОФ с председател Киро Атанасов. Запазена е добрата традиция 
в съвместната работа с учебните заведения, детските градини и 
Общинския център за работа с деца. 

Съдържателни бяха проявите по време на Седмицата на дет-
ската книга и изкуства за деца, детски утра, конкурси, изложби, 

музикално-образователни концерти. 
Трудно е да си представим културния живот без присъствието на 

професионалните културни институти. На стралджанска сцена гос-
туваха почти всички професионални ансамбли от Ямбол, Сливен, 
Ст.Загора, Плевен, Разград, Кюстендил, Бургас. Ярко присъствие 
имат и професионалните театрални колективи от цялата страна. 

Наши гости бяха и такива изявени творци като артистите Георги 
Георгиев- Гец, Венелин Пехливанов, Стойко Пеев, Венцеслав 
Кесьов, карикатуриста Доньо Донев, поетите Георги Авгарски, 
Недялко Йорданов с Хайгашот Агасян,  Атила Сепеси от Унгария, 
композиторите Петър Льондев , Васил Лолов,естрадните изпълни-
тели Георги Христов, Росица Кирилова, изпълнителите на народни 
песни – Данислав Кехайов, Динка Русева, Манол Михайлов, Жечка 
Сланинкова, Тодор и Донка Кожухарови и др.

За по-пълното задоволяване на културните интереси  се използват 
разнообразни форми като: общински дни на културата с гостуване 
на Културно-информационния център на ГДР. Особено голямо е 
значението на културния обмен с гр. Алфатар.  Населението не 
беше лишено и от присъствието на изобразителното изкуство. 
Експонирани бяха изложби на нашите съграждани нар.худ. Панайот 
Панайотов и  Веселин Кавалджиев. С поклон към местните творци 
бяха организирани изложби на: Гинка Стамболиева – живопис, 
Йордан Дамянов – интарзия, Ирина Урумова и Дора Кодева – 
приложно изкуство, Тодор Тодоров – дърворезба и живопис.

- Читалищната дейност  включва и активна работа на 
библиотеката, сериозни успехи на театралната самодейност. 
Разкажете за това.

-  Верни на добрите традиции читалищата  в общината доказаха 

своята жизнеспособност и 
възможност да отговарят 
на  порасналите изисква-
ния и критерии към тях. В 
развитието на народните 
читалища се открояват 
няколко основни направле-
ния, които са традиционни. 
На първо място в тради-
ционните дейности заемат 
читалищните библиотеки, 
от които най-добре се от-
кроява централната чита-

лищна библиотека в Стралджа. В 
библиотеката започва да се влива 
ритмично нов приток от подходяща 
и съобразена с читателските инте-
реси и потребности литература. 
Не е без значение факта, че се 
осигурява библиотечно обслуж-
ване и в по-малките селища  с под 
300 жители – Атолово, Палаузово, 
Поляна и др. Все по-осезателно се 
чувства въздействието на библи-
отечната книга сред населението. 
Работещите в библиотеката към 
читалище „Просвета“ Стралджа 
Кина Кунева, гл.библиотекар и 
Веса Павлова полагаха усилия за 
привличане на повече читатели. 
Развиваха и богата културно-ма-

сова работа: читателски конференции, обсъждане на книги, ли-
тературни вечери , срещи с писатели, рецитали. Стралджа имаше 
своите майстори на художественото слово в лицето на Велина 
Хайдутова. Запомнящи са рецитациите на Яворови стихове от 
Добринка  Тодорова, Светла Славчева, Живка Панайотова. Много 
добра дейност за приобщаване на младото поколение към хубавата 
книга развиваше клуба „Млад приятел на книгата“.

Все по-значимо е мястото на театралната самодейност в кул-
турния живот на града. Биографията на този състав се мери с 
няколко десетилетия. Поставени са над 250 постановки. Важен 
момент в творческото извисяване на театъра бе обновлението на 
колектива с млади, талантливи участници. В съвместната работа 
между дългогодишните опитни театрални дейци, както и дошлите 
млади, се получи творческа 
сплав между поколенията, 
което издигна равнището 
на театралното творчество. 
Успехите на театралната 
художествена самодейност 
се дължат както на участни-
ците, така и на режисьор-
постановчиците: Димитър 
Пастърмаджиев/1924-1928г./, 
нар.худ. Панайот Панайотов 
/  1928-1930г./ ,  Йордан 
Миронски / 1930-1936г./ и 
най-много на дългогодишния 
художествен ръководител 
Стефан Иванов, поставил над 
80 пиеси и 12 театрализирани 
постановки. Със своя ярка 
диря са и режисьор-поста-
новчиците  Пенчо Белчев и 
Желязка Спасова, племенни-
ца на Йордан Йовков. Нека да 
напомня, че в   театрализира-
ните постановки, посрещнати 
с огромен интерес, участва 
почти цялото население от 
Стралджа. Своя талант раз-
гръщат самодейците Жечко Вълчев, в образа на Левски и Вълчо 
Добрев, в образа на Христо Ботев.  Свой дял за развитието на 
това изкуство в града имаше  Донка Жечева, която по това време 
като секретар на ОбС за култура отговаряше пряко за театралната 
самодейност, а грижа за озвучаването и реквизита имаше Георги 
Митев, секретар на читалището.

 По това време с особена популярност се ползваше и кино-
обслужването с управител Славка Пергелова и оператори  Веса 
Куртева, Ангел Чаталбашев и Пенчо Белчев.

- Може ли „златния век“ на стралджанската култура да се 
повтори и днес? 

- С оправдана гордост мога да заявя, че периода 1982-1997г. е 
един връх в културното развитие на общината. Успехите са плод 
на всички, които работят в тази сфера. Всеотдайни в своята работа 
бяха дългогодишния служител Донка Жечева и младата и амбици-
озна Стефка Бомбова – открояваща се със своята компетентност 
и мащабност на мислене, осъзнала в пълния смисъл ролята и 
отговорността си като организатор и координатор на цялостния 
културен живот в общината.  Всичко е постигнато със съвмест-
ните усилия на целия колектив, с много труд, позиция, начин на 
мислене и контрол. Винаги съм чувствала близки хората с които 
работя. Вярвала съм в техните възможности, защото личностите 
са в основата на успеха. 

Духовността на една община зависи от всички, които живеят в 
нея, от нейните живи , а не забравени или разрушени традиции, от 
способността на тези, които ръководят да отварят всички пътища, 
по които духовните ценности на народа ни ще могат по демокра-
тичен път да достигнат до човека. В този смисъл мнението ми е 
категорично „да“. Младото и амбициозно ръководство на общината 
в лицето на кмета Атанас Киров и неговите заместници Гроздан 
Иванов и Иван Иванов, секретаря Роска Стойкова, имат усет към 
красивото,  работят в екип, в колектив с много любов, умело над-
граждат постигнатото и  обогатяват със собствени идеи  нашето 
духовно развитие. Главното е да има огън, да не секва обичта, да 
гори и светилникът!

50 г.  от обявяването на Стралджа за град

Мара Загорчева, председател на Общински съвет за култура в периода 1982-1997г.:
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Целите на събора са:
• съхраняване на българското народно творчество в 

неговото  многообразие, богатство и колорит;
• стимулиране интереса и любовта към българските 

национални и местни фолклорни традиции;
• осъществяване приемственост между поколенията.

ПРОГРАМА НА СЪБОРА:
11  май  20.00 ч. –  Официално откриване - площад 

„Демокрация” в  централната част на гр. Стралджа
                                                        
12  май 10.00 ч. –  Начало    на     конкурсната   програма  

-   площад    „Демокрация”  в   централната  част на града

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ :
В  Събора  на  народно  творчество   „Мараш пее¢  2019”,  

могат да участват любителски  и  професионални  танцови   
колективи   разпределени   в  три   възрастови   групи:

Първа група –  до 14 г.
Втора група –   от  14г. до 25 г.
Трета група –  над  25 г.
Конкурсната  програма  включва : 
Раздел    І-ви    –   любителски  танцови колективи
• Любителски   танцови   колективи   за   автентичен  

фолклор - с      времетраене на програмата    до 10 м.
• Любителски   танцови   колективи   за   обработен   

фолклор  –   блок –      програма   от    сценично   разработени  
танци   с  времетраене   до  15 м. 

Раздел    ІІ-ри    –   професионални танцови колективи

• Професионални ансамбли   –  с  компактна  музи-
кално  -  танцова программа  - времетраене  до 20м.

  
Заявките  да  се   изпращат  на  адрес:  
8680 -  гр. Стралджа
бул.  „Хемус” 12
За ТСНТ  „Мараш пее - 2019”  
ПРОГРАМАТА и ГРАФИКЪТ за реда на явяването на 

участниците в Конкурса се определя въз основа на заявките 
изпратени на посочения адрес, но  не по-късно от 30.04.2019г.      

 Регистрацията на  участниците  и  запознаването  на  
ръководителите с реда за явяване  се  извършва   веднага  

след  пристигането  им на  Събора.
НАГРАДЕН ФОНД – 2 000лв. :
•  Всички   танцови  колективи   получават  Грамота за 

участие;       
•  Награда  на  Кмета  на  Община  Стралджа   –  г-н  

Атанас Киров ;
•  Специална  награда;
•  Първа, Втора и Трета в различните възрастови групи.  
Пътните и дневните са за сметка на институциите,  които  

представят  колективите  и участниците.
За справки и допълнителна информация: тел. 04761  /  

64 - 67; 64 - 68 
ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ  НА ТРАДИЦИОНЕН    СЪБОР   

НА   НАРОДНОТО  ТВОРЧЕСТВО   „МАРАШ  ПЕЕ-2019”

Целите на конкурса са:
• отдаване на заслужена почит и 

признателност към голямата народна певи-
ца Вълкана Стоянова / родена в с. Люлин, 
общ. Стралджа/;

• съхраняване и популяризиране на 
уникалното и песенно наследство;

• предоставяне възможност за изява 
на изпълнители от цялата страна, откри-
ване и стимулиране на млади дарования в 
областта на певческото изкуство.

ПРОГРАМА НА КОНКУРСА:
Ден: 11 май 2019г.  Час: 10.00 часа – 

Откриване и прослушване на участниците
Място на провеждане: Читалище 

„Просвета 1892” гр. Стралджа 

Час: 20.00 часа
Място на провеждане: Открита сцена на 

площад „Демокрация”
Гала концерт с участието на носителите 

на голямата награда и лауреатите на XI 
конкурс – надпяване

РЕГЛАМЕНТ:
Конкурсът – надпяване „С песните на 

Вълкана Стоянова”, се провежда пери-
одично. В неговото „ЕДИНАДЕСЕТО” 
поредно издание, могат да участват инди-
видуални изпълнители и фолклорни групи, 
които изпълняват народни песни от репер-
тоара на Вълкана Стоянова, разпределени 
в следните раздели и възрастови групи:

Раздел „А” – „Любители”
Първа възрастова група – до 7 години
Втора възрастова група – от 7 до 14 

години
Трета възрастова група – от 14 до 18 

години
Четвърта възрастова група – над 18 

години
Раздел „Б”– „Професионалисти”, 

представители на НМУ и ВУ
Първа възрастова група – от 14 до 18 

години
Втора възрастова група – над 18 години
Раздел „В” – фолклорни групи
Първа възрастова група – от 7 до 14 

години
Втора възрастова група – от 14 до 18 

години

Трета възрастова група – над 18 години
Всички участници в рамките на 6 мину-

ти трябва да изпълнят две песни – бавна и 
хороводна, едната от тях задължително от 
репертоара на Вълкана Стоянова. С оглед 
целите на конкурса за предпочитане е и 
двете песни да са от репертоара на певи-
цата. Изпълнителите могат да бъдат без 
и със съпровод /от 1 до 4 инструмента/.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
1. Като основен критерий за оценяване 

ще е максималното доближаване до ори-
гиналността на песните.

2.Отлично владеене стила на Вълкана 
Стоянова

3.По преценка на журито, то може 
да поиска от изпълнителя трета песен – 
акапелно.

4.Костюм, артистичност и сценично 
присъствие.

5.Журито има право да прекъсва изпъл-
нението при неспазване на регламента или 
клаузи на Статута.

6.Журито оценява и награждава най – 
добре представилите се.

7.Класирането на журито не подлежи 
на обжалване. 

8.Организаторите на конкурса не носят 
отговорност за решението на журито.

Всеки участник изпраща заявка за 
участие по приложения образец. Срокът 
за подаването им е 30 април 2019г. След 
тази дата се преустановява записването за 

Конкурса. Редът за явяване на участници-
те в Конкурса се определя въз основа на 
заявките изпратени на посочения адрес.

Заявките се изпращат на адрес:
8680 – гр. Стралджа
бул. Хемус №12
Отдел „ХД”
За XI Конкурс – надпяване „С песните 

на Вълкана Стоянова”
Всички разходи, са за сметка на учас-

тниците или на институциите, които 
представят.

ЖУРИ  И  КЛАСИРАНЕ
Жури от специалисти – музиковеди, 

етнолози, фолклористи и др., прослушва 
и оценява изпълнителите. Те ще бъдат 
класирани по раздели и възрастови групи. 
Решението на журито е окончателно.

НАГРАДИ
Журито ще присъди:
•Първа, Втора, Трета и поощрителна 

награда в разделите и възрастовите групи.
•Голямата награда на Конкурса „С пе-

сните на Вълкана Стоянова”.
•Всички участници получават Грамота 

за участие.
НАГРАДЕН ФОНД – 1 500лв.
Носители на голямата награда от пре-

дишни конкурси „С песните на Вълкана 
Стоянова” не участват в класирането.

За справки и допълнителна информа-
ция:04761  /  64 - 67; 64 – 68

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

БЛАГОДАРНОСТ
ВИЕ ПОДДЪРЖАТЕ ДУХА МИ!

Уважаема редакция на в.“Стралджански вести“,
Ние, членовете на Сдружение „Диабет“ Стралджа, искаме чрез страниците на нашия 

вестник да поднесем най-искрените си благодарности към общинското ръководство за 
своевременния отклик на молбата ни за осигуряване отопление на клуба. Само след едно 
обаждане  зам.кметът Гроздан Иванов лично съдейства да получим ел.печка , която вече 
осигурява необходимия комфорт в залата.

   В Сдружение „Диабет“ Стралджа членуват над 100 души. Периодичните срещи са 
свързани с обсъждане на различни теми, размяна на полезна информация, извършване 
на прегледи, разпределение на помощи и др. Добрите условия в залата подпомагат и 
добрата ни работа.

Благодарим!

Сдружение „Диабет“ – Стралджа

Уважаема г-жо Жечева,
Безкрайно съм благодарен на редакцията на в.“Стралджански вести“ за това , че мога да 

получавам всеки нов брой. Така имам възможността да следя всички събития в общинския център 
и в селата на общината, да бъда „ в час“ със случващото се  и взетите решения от общинското 
ръководство, да научавам подробности за проведени празници, културни прояви и  поддържане 
на традиции. Всичко това ме изпълва с радост и гордост! В.“Стралджански вести“ повдига духа 
ми, поддържа радостта ми, че моят роден край  живее и се развива. 

С пожелание към общинското ръководство за всеотдайност, упоритост и решимост  в изпълнение 
на задачите. С благодарност,  че поддържате вестникът, от който имаме нужда. Бъдете здрави, 
обичайте родния край и не жалете сили и енергия, за да се превръща той в желано място за живот.

С уважение и с очакване за следващия брой
ЖЕКО ДОЙЧЕВ, гр.Ямбол

Читателите ни пишат

СТАТУТ НА ТРАДИЦИОННИЯ  СЪБОР  НА  НАРОДНОТО  
ТВОРЧЕСТВО  „МАРАШ ПЕЕ  2019” -12  МАЙ  2019 Г.

СТАТУТ НА ЕДИНАДЕСЕТИ КОНКУРС – НАДПЯВАНЕ „С ПЕСНИТЕ НА 
ВЪЛКАНА СТОЯНОВА” 11 МАЙ 2019Г. ГР. СТРАЛДЖА

  Организатор  на ТСНТ  „Мараш пее 2019”  e  Община  Стралджа.      

Конкурсът – надпяване се организира от община Стралджа.
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ДОКАЗАХМЕ, ЧЕ СМЕ ПАТРИОТИ! 
19 ФЕВРУАРИ И 3 МАРТ В СТРАЛДЖА 


