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Кметът на Община Стралджа 
Атанас Киров направи дарение  
по 3 кубика дърва на  три самотни 
възрастни жени от Стралджа като 
осигурява  транспорта до домовете 
им , нарязването и прибирането  
на дървата. Дарението получиха:

- Йорданка Николова, пе-
дагог, дългогодишен преподавател 
по български език и литература, 
радетел за чист български език, 
горещ родолюбец

- Димка Василева Стоянова, 
педагог с над 40 години трудов 
стаж, загубила сина си при взрива 
край Петолъчката

- Митка Славова Панкова, 
възрастна самотна жена, която 
няма никакви близки

И трите възрастни жени са самот-
ни и с ниски пенсии. Научавайки за жеста на г-н Киров всяка от тях 
поднесе горещата си благодарност. Просълзена г-жа Панкова скромно 
сподели, че до момента никой не е забелязвал нейното трудно същест-
вуване. Господ здраве да му дава, добави към благодарностите г-жа 
Стоянова. Трогната от дарението г-жа Николова също не скри изнена-
дата си. „Има бъдеще нашия град щом е под управлението на такива 
хор,които имат сърце за чуждата болка!“ коментираха стралджанци, 
които  си спомниха и за други случаи в които както  г-н Киров, така и 
заместникът му Гроздан Иванов  даряват с готовност лични средства. 

10 трайно безработни лица от Община Стралджа ще започнат работа 
по Регионалната програма за заетост на област Ямбол за 2018 година.  
Средствата за това се осигуряват от държавата.

За цялата област Ямбол  те са в размер на 184 173 лв. В Стралджа 
по разпределение  ще работят 10 лица, на 8 часов работен ден.  Те ще 
бъдат назначени  като „работник поддръжка“.

Програмата  стартира от началото на месец юни и е с продължител-
ност   шест месеца. 

 По волята на досегашните стопани от 
Сдружение „Туристическо дружество „Кале“ 
–Стралджа и председателя Едрьо Шидерски, 
след единодушно взето решение на туристите 
– членове на Сдружението, легендарната хижа 
„Люляк“ е предадена  на община Стралджа. 
Дарението е факт след влязлото в сила реше-
ние на ОбС от 31-то заседание. Така общината 
вече е стопанин на  сградата на х.“Люляк“, 
санитарен възел, преместваеми бунгала 6 бр., 
4бр.беседки и др.изградена инфраструктура. 
ТД“Кале“ Стралджа стопанисва  х.Люляк“ от 
1972г., същата е построена с доброволния труд 
на  ученици от ССТ и стралджански туристи. 
Около 400 души с над 1000 трудови дни  са взели 
участие в нейното строителство, благоустроява-
не , електрифициране, прокарване на асфалтов 
път и водоснабдяване.  За да се запази за идните 
поколения, да се ползва от туристическата общ-
ност и населението на общината, за да има своя 
нов и добър стопанин  Сдружението  я предава 
като дарение на Община Стралджа с изричното 
настояване  да се запази предназначението и 

дейността на дарените имоти за туристическа 
дейност и същите да не се отдават под наем, 
аренда, ползване от трети лица както и да не 
се извършват разпоредителни сделки с тях. 
ТД“Кале“ и неговите членове запазват правото 
си  да ползват дареното имущество безвъзмездно 
докато съществува.  

 Приемайки дарението  кметът Атанас Киров 
пое личен ангажимент общината да обнови ма-
териалната база, да  кандидатства по проекти и 
програми за привличане на финансови средства, 
които да подпомогнат  ремонта като идеята е  
хижата не само да продължава да бъде любимо 
и притегателно място за отдих, развлечение 
и почивка на желаещите, но и да се разшири 
обхвата на ползване  с организация на „зелено 
училище“ за децата от общината, провеждане 
на туристически и спортни празници, семейни 
разходки и отдих в красивата местност  и др. 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА Е НОВИЯТ СОБСТВЕНИК 
НА ЛЕГЕНДАРНАТА Х.“ЛЮЛЯК“
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БЛИЦ ИНТЕРВЮ С КМЕТА НА ОБЩИНАТА 

АТАНАС КИРОВ

КМЕТЪТ НА СТРАЛДЖА  
ДАРЯВА ДЪРВА НА 

САМОТНИ ВЪЗРАСТНИ

ШАНС ЗА БЕЗРАБОТНИ

СУ“П.ЯВОРОВ“ СТРАЛДЖА ИЗПРАТИ ПОРЕДНИЯ ВИПУСК РАБОТА ПО РЕГИОНАЛНАТА 
ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ

Излетя от родното училище 
поредния випуск! Изпратиха го 
тържествено, с обич, с мили на-
пътствени думи, с увереността за 
успешен път и … с очакване за 
завръщане. Грейналите  от радост, 
трепети и надежди младите хора  
с вълнение приеха приветствията, 

а на синьото небе  птица в полет 
нарисуваха облаците. „Бъдете уве-
рени в себе си, бъдете усмихнати!“, 
пожела на  порасналите момичета 
и момчета директорът Валентина 
Маринова. „Вървете уверено по 
своя път, никога не забравяйте 
своите учители, училището и род-

ния град!“, поздрави ги и кметът 
Атанас Киров, който  беше гост 
на празника. „Длъжни сме да 
полетим!“, отговори от името на 
зрелостниците Димитър Драганов. 

По традиция, с решение на 
ръководството на училището,  
награди получиха трима изяве-
ни 12-токласници – Димитър 
Драганов, талантливия автор на 
стихотворения и есета, спечелил 
вече не малко награди от конкур-
си,  Николай Атанасов, също с 
доказани литературни успехи и 
Йорданка Станчева, едно момиче 
с голямо и топло сърце, всеотдаен 
доброволец на БМЧК.

И звънна за последен път 
училищния звънец…Цветя за 
учителите, преподали всички 
най-важни уроци на порасналите 
довчерашни деца,  последна сним-
ка с любимата учителка Диана 
Георгиева, радост, премесена с 
естествена тъга за отиващото си 
детство и надежди от предсто-
ящата среща с истинския живот…
всичко се смеси в един калейдос-
коп. Хванати за ръце младите 
хора щастливо се усмихваха с 
обещанието, че ще бъдат горди 
и силни, ще постигнат мечтите 
си. Дано! 

ПТИЦА В ПОЛЕТ 
НАРИСУВАХА 

ОБЛАЦИТЕ

АДСКА БУРЯ С ГРАДУШКА 
ВРЪХЛЕТЯ СТРАЛДЖА
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В Община Стралджа се проведе обществено обсъждане на 
предварителния проект на Общия устройствен план /ОУП/ 
заедно с Доклада за екологична оценка с всички приложения 
вкл. Доклад за ОСВ върху защитени зони от „Натура 2000“ и 
оценка на съвместимост към разработките на плана и доклада.  
Проектът , разработен от  колектив на „СТОАРХ“ЕООД    с 
ръководител  арх.Стоян Цветков, бе представен пред общест-
веността на града и общината.

В обсъждането взеха участие Иван Иванов, зам.кмет , Роска 
Стойкова, секретар на общината, главния архитект на общината  
Евгени Чобанов, кметове и км.наместници, ръководители на 
отдели, граждани.   

Арх.Цветков и Пенка Атанасова, ръководител  колектив по 
екооценката,  представиха документите.  ОУП засяга  всички 
области – административна, демографска, инфраструктура, 
териториално-устройствена , социално-икономическа, жи-
лищен фонд …Интересно за присъстващите беше да научат 
подробности за демографското развитие,  социално-икономиче-
ското състояние и перспектива на населените места, културна 
инфраструктура , туризъм. Според специалистите липсата на 
възможности за реализация на по-крупни обекти на територията 
на общината  се влияе от твърде много фактори. Не особено 
оптимистично прозвуча информацията  за населението. Със 
своите 12 014 д.население / по данни на НСИ 2016г./общи-
ната се определя като  такава с нисък функционален тип. За 
съжаление населението прогресивно намалява. За периода 
2001-2016г. спада се измерва с над 2500 души. И се очаква 
тази тенденция да се запази, което налага и песимистичен 
сценарий за перспективите.

В бъдеще възможностите за развитие чрез по-глобални 
обекти се измерват с евентуално изграждане на производствена 
зона на бившето летище, което се свързва с нов път в посока 
Стралджа, както и зона около първокласни пътища 1-6 и 1-7. 
Предвижда се още полуса с преимуществена промяна на пред-
назначението за обекти свързани с обществено обслужване, 
отдих, транспортно обслужване, логистични бази и др.

В землищата на някой населени места са проектирани  на 
подходящи петна спортни терени, като целта е общата спортна 

площ в общината да достигне  20 кв.м./жител.
Терени, свързани с краткотрайния отдих са предпочетени 

около селата с красива околна природа – Правдино, Поляна, 
Александрово на места, които имат директен  транспортен 
достъп. Предвидено е в някой населени места  разширяване 
на гробищните паркове в територии извън  охранителните 
зони на Натура 2000.

Бяха изразени становища, мнения и коментари по изра-
ботения план. Интересни   предложения, които да залегнат в 
окончателния вариант на проекта, направи Кънчо Кънчев. Той  
пожела в плана да залегнат поливните площи на района, които 
са над 80 хил.дка, геотермалната енергия, която е много добра 
перспектива за селището както и минната дейност в района 
на Бакаджиците.

Общият устройствен план обхваща територията на цялата 
община ,определяйки нейните хоризонти за развитие до 2035г. 
Главната цел на плана е създаване на оптимална пространствена 
и функционална структура на развитие, както и изграждане и 
комплексно устройство на общината в единство на урбанизира-
ните структури със съществуващите природна и антропогенна 
среда и специфични социално-икономически условия.

Планът е стратегически управленски инструмент за при-
лагане на политиките на общината и основа за нейното дъл-
госрочно устойчиво пространствено развитие. Той определя 
визия, цели и стратегия на развитието, както и преобладаващото 
предназначение и начин на устройство на отделните структурни 
части на територията, която обхваща, за следващите  години.

Съобразявайки се с препоръките от общественото обсъж-
дане, забележките ,направени от министерства и  ведомства 
екипът ще направи нужните корекции и допълнения в проекта, 
който ще бъде качен на сайта на общината заедно с обяснителна 
записка. След  приемане в ОбС, ОУП става законен документ 
за общината.

Още информация от ОУП:
По данни на НСИ за последните 5 г./2009-2013г./ населението 

на община Стралджа е намаляло с около 9% - от 13 655/2009/ 
до 12 426/2013г./

Налице е тенденция за намаление на населението за целия 
период.
2013  2012  2011 2010   2009
Общо 12 426 12 550  12 701 13 394 13 655
Стралджа 5 720 5 707  5 704  5 977 6 021
Селата 6 706 6 843  6 997 7 417 7 634

Етническа структура в община Стралджа– от 12 600 д.  
българите са 9 866 /78%/, като  турци се определят  – 241, от 
ромски произход са 2 403.

Безработицата в общината – 29,7% като за област Ямбол тя 
е 10,88%, а за страната – 8,74%.

Максималната заетост на населението е в селското стопан-
ство – 32,2% работят в тази област

Общ извод: Общината има нужда да се развива в много 
аспекти, за да стане атрактивно място за живот на хората, 
родени тук и да привлича нови жители.

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА 
КЪНЧО КЪНЧЕВ

Геотермална енергия:
 Към настоящия момент общината използва  стари сондажи, направени по 

проект за търсене на въглеводороди /нефт и газ/ преди десетилетия, като един 
от сондажите е с дебит на самоизлив около 5 л/сек с температура 79 градуса. 
Всички сондажи са в регионална разломна  зова област с Изток-Западна посока 
и преминаваща през северната час на общината. С подходящи целенасочени 
геоложки проучвания и допълнително дебитът на геотермалните сондажи 
може да се увеличи многократно. Добитата енергия може да се използва или 
директно за добив на електричество или за оранжерийно земеделие в зависи-
мост от приоритетите на общината и визията на потенциалните инвеститори.

Поливно земеделие:
Изградената подземна инфраструктура, осигуряваща води от язовирите на 

Тунджа е все още нереализиран потенциал за развитие на зеленчукопроизвод-
ството в землищата на Стралджа и Зимница.  Към настоящия момент водата 
се използва  основно за тютюнопроизводство, икономически базирано на 
субсидии, които в бъдеще ще намаляват или дори ще бъдат прекратени. Добре 
е на картния материал да бъдат отбелязани разположението на „хидрантите“/
местата, откъдето се взема вода от подземната инфраструктура/.“Хидрантите“ 
са отразени на цифровия модел на плановете за земеразделяне.

Минерални ресурси:
В общината попада хълмът Бакаджик, който се явява част от Средногорската 

зона на горнокредна магматична дейност свързана с формирането на мине-
рални находища със значителен потенциал. Следи от рудодобивна дейност на 
Бакаджика са доказани от  древността / римско време/ като в близкото минало 
сега закритата подземна мина е осигурявала прехрана на стотици семейства 
от околните села. След откриването на огромното находище на медно-злат-
ни руди в Сърбия, изцяло сляпо, на голяма дълбочина/повече от 1000 м от 
повърхността/, в подобна геоложка обстановка Бакаджиците предизвикват 
интерес като недостатъчно проучена система.

Община Стралджа би трябвало да заяви положително отношение към 
бъдещи геоложки проучвания с цел търсене на допълнителни запаси от мине-
рални суровини, които, при положителни резултати, биха могли да променят 
драматично демографията и икономиката на района.

Не се оправдаха очакванията, 
че поредното заседание на ОбС 
Стралджа ще продължи дълго. След 
едно сериозно и задълбочено обсъж-
дане на проблемите  от  постоянните 
комисии съветниците много бързо, 
организирано и завидно екипно  
взеха решения по всичките 18 точки 
от дневния ред.  Тон даде  Отчетът 
за състоянието на общинската соб-
ственост и резултатите от нейното 
управление за периода януари – 
декември 2017г. Подробен, пълен с 
факти,  данни и задължителни изводи  
документът напълно   задоволи ин-
тереса на съветниците  към темата. 
Без разисквания бяха  утвърдени 
Отчетът за изпълнение на Годишен 
план за развитие на социалните 

услуги за 2017г.,  Годишен план за 
2018 и 2019г., Годишен план за из-
пълнение на Общинската стратегия 
за подкрепа за личностно развитие 
на децата и учениците за периода 
май 2018-април 2019г. Докладите за 
изпълнение на годишната програма 
за развитие на читалищната дейност 
и изразходения бюджет за миналата 
година от читалищата в общината  
както и  отчетите за дейността на 
изразходените средства от лицен-
зираните клубове, финансирани от 
бюджет 2017г. също бяха приети без 
разисквания. Единодушие имаше 
в мнението за промяна капацитета 
на социалната услуга „ЦСРИ“ от 
35 на 40 потребители, считано от 
1.01.2019г. ОбС даде съгласието 

си  Общината да кандидатства с 
проект „Доставка на кухненско 
оборудване и обзавеждане за ДСП 
в гр.Стралджа“ пред МТСП, фонд 
„Социална закрила“. Съветниците 
пожелаха по-детайлно  да разискват 
по финансовия отчет за дейност-
та на информационния бюлетин 
„Стралджански вести“. Кметът на 
общината Атанас Киров  допълни 
информацията по разходите за 
предпечатна подготовка, печат на 
вестника и гражданските договори 
на редакторите  за м.г. с конкретни 
цифри по постъпленията  от реклама 
във вестника, тираж, периодичност, 
в съпоставка с предходен период. 
Той изрази готовността си на след-
ващото заседание тази подробна 
информация по финансовото състоя-
ние на вестника да бъде поднесена  
писмено.

В делови порядък беше гласувана 
междуселищна автобусна линия 
по маршрут Стралджа-Лозенец-
Стралджа., която ще се изпълнява 
всеки вторник с час на тръгване 
от Стралджа 11,10ч. и от Лозенец 
– 11,21ч.

БЕЗ ПРОТИВОРЕЧИЯ, С 
КОНСЕНСУСНИ РЕШЕНИЯ

За бъдещето на Стралджа и общината

НОВИЯТ ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПОВОД ЗА РАЗМИСЪЛ И АКТИВНА ДЕЙНОСТ

в."Стралджански вести" 
- гр. Стралджа

Гл. редактор - Надя ЖЕЧЕВА, тел.04761 69 -74
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31 заседание на ОбС Стралджа 

Сувенирни магнити с ембле-
матични снимки на стралджан-
ски самодейци привлякоха вни-
манието на участници и гости 
в тазгодишния  народен събор 
„Мараш пее“. Срещу символич-
ната цена от 2 лв. желаещите 
да си ги купят веднага станаха 
участници в благотворителната 
инициатива на ИК за възста-
новяване подовата настилка 

в храма „Св.Архангел 
Михаил“ – Стралджа. 
Само за един ден голяма 
част от  магнитите  бяха 
разпродадени. 

300 от тези магнити, на 
които са танцовия състав 
„Въжички“ и деца на 
града, осигурява община 
Стралджа, други 200, 
сред които и емблемата 
на събора „Мараш пее“, 
са от дарител, който не 
желае да се споменава 
името му.

Благодарим на всички, 
които закупиха или ще  поже-
лаят да си купят от магнитите! 
Наличните са на разположение 
в ЦОП – Стралджа.  Благодарим 
и на тези, които ще дадат своя 
дан за богоугодното дело чрез 
лични дарения в обявената бан-
кова сметка.

Бог да благослови всеки , 
който подкрепи делото ни!

ТЕМАТИЧНИ МАГНИТИ ЗА 
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
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- Г-н Киров, хижа“Люляк“ вече е собственост на Община 
Стралджа. Какво ще се случи по-нататък?

- Да, решението на ОбС вече влезе в сила, което на прак-
тика означава, че ние сме новите стопани на хижата. На този 
етап най-важното е да осигурим охрана и да запазим базата. 
Междувременно започваме активна работа по подготовка и 
реализиране на един задължителен ремонт. Предстоят ми важни 
срещи за осигуряване по-нататъшно финансиране дейността на 
хижата . Имаме достатъчен ресурс от специалисти които меж-
дувременно ще работят по проекти с които да кандидатстваме 
по различни програми. 

 - Общинският съветник от ГЕРБ Росица Стоева в свое 
интервю Ви обвини, че с новия собственик хижа „Люляк“ 
няма да може да се ползва от туристите. Има ли основание 
за това?

- Категорично заявявам, че такива информации са безпочве-
ни и неверни. Ще има един период в който базата ще остане 
затворена, но то ще бъде , за да осъществим ремонта.  Веднага 
след това  х.“Люляк“ ще отвори врати за всички желаещи  да 

почиват там, да се радват на красивата природа. До тогава ще 
имаме и решение за промяна на Наредба 5 с конкретни цени 
на предлаганите услуги. Смея да гарантирам, че  след обновле-
нието това райско място ще стане още по-привлекателно и ще 
се приема като неотменна част от общината, където всички ще 
желаят да прекарват приятни часове и дни.

- Имаше предложение от Росица Стоева за отдаване на 
туристическата база на частни компании. Какво е Вашето 
мнение?

- Радвам се и благодаря на ОбС, че не подкрепи това пред-
ложение. Такова отдаване на базата не може и не трябва да се 
случва. Първо, защото волята на дарителя е такава. Сдружението 
не желае х.“Люляк“ да се отдава под наем на частници. Второ, 
всички добре знаем, че тази хижа всъщност е на хората от 
Стралджа. Поклон пред труда на тези, които са участвали в 
градежа и благоустрояването! Те заслужават да ползват свободно 
и нормално базата, да се наслаждават на природата.  Мога да ги 
уверя, че х.“Люляк“ е на всички нас и летуването там ще бъде 
без никакви препятствия!

…Когато Марашът запее и птиците 
пригласят, когато пендарите зазвънят и 
буенешки шапки трептят, когато танцът 
предизвиква млади и стари на хоровод без 
край…значи народният събор на страл-
джанци е започнал. Най-хубавият праз-
ник. Чакан, обичан, подготвян с огромна 
любов. Съборът е изпитание за певци, 
инструменталисти и танцьори. Писне 
ли гайдата, това е сигналът, магията на 
началото. Гайдата, любимият народен ин-
струмент на незабравимия Тончо Тончев. 
Гайдата, без която нито една песен не 
може и нито едно хоро не е тъй истинско. 
Гайдата, която дава душата на нашия 
празник, крила ни дава и сила българска. 
Попаднала в ръцете на майстори, гайдата  
е в състояние да провокира всичките ни 
човешки чувства, в цялата им палитра – от 
най-веселите до най-тъжните и обратно. 
Този звук докосва и най-тънките струни в 
душите ни. Слушаме ненаситно, радваме 
си, гордеем се, пускаме сърцето на воля да 
лудува и душата да пее. Пред гайдата сме 
смирени и някак плахи, пред гайдата сме 
човеците с минало и с бъдеще. Където и 
да се намираме, чуем ли този неин писък, 
виждаме най-съкровените си спомени. 
И олекваме като перца , признаваме, че 
любовта към родното е това, което ни 
крепи здраво на земята. Гайдата, това 
е България, гайдата – това е магията на 
Мараша, това е  Стралджа…

Трогателно, вълнуващо  начало на 

един великолепен празник предложиха 
организаторите от община Стралджа и 
участниците в спектакъла при откриването 
под ръководството на невероятната Нели 
Тончева Кавалджиева. Близо сто самодейци 
танцуваха  на откритата сцена , за да из-
викат най-топлите и родолюбиви чувства, 
да предизвикат гордост и възхищение от 
това, което можем и това, което сме – бъл-
гари! Браво на танцов състав „Въжички“ 
при НЧ“Стралджа 2016“ ,  танцов състав 
„Златен клас“ Зимница, танцов състав 
„Росна китка“ Лозенец и фолклорен клуб 
„Т.Тончев“!  „Поклон пред, вас, любители 
на народното творчество! Горд съм, че 
мога да ви поздравя!“ каза в словото си 
при откриването Атанас Киров , кмет на 
община Стралджа. “Мараш пее“ наистина 
е едно невероятно изживяване и неговото 
провеждане  всяка година  е очакван и 
незабравим празник. За това тази година 
допринесе народната певица Радостина 
Йовкова,  специален гост на събора.  

 В неделният ден в конкурсната програма 
се включиха 24 танцови колективи с над 
500 участници. Деца, младежи и възрастни 
показаха своето майсторство пред журито 
с председател акад. Крум Георгиев. Сред 
публиката бяха и гостите на г-н Киров  - 
Димитър Иванов, областен управител, 
Христо Колев, зам.обл.управител, Петър 
Киров, кмет на община Елхово, Генчо 
Иванов, директор на ОД МВР, Евгени 
Христов, зам.директор на ОД МВР,  Живко 

Ангелов, председател на ОбС, Светла 
Бъчварова,  Дирекция регионален държа-
вен архив, Бургас,  Йордан Йорданов, нач. 
РУ, общински съветници.

Късно след обяд журито обяви класи-
рането, наградите връчи лично кметът на 
общината Атанас Киров.

Първа възр.група:
Първо място за ДТА“Зеленика“ 

гр.Омуртаг, четирите  втори места   
бяха за ДТК“Здравец“ с.Гавраилово, 
ДТС“Боляровче“ гр.Болярово, тан-
цов клуб“Ро сна китка“ Лозенец, 
ДЮТС“Яница“ Елхово. Трето място си 
поделиха  ДФС“Чародейци“ Карнобат и  
СДТС „Пламъче“ Чубра.

Втора възр. Група:
Първо място не се присъжда.  Второ 

място заемат  СМТС „Тракийска младост“  
Лозарево и  ДТС“Златен клас“ Зимница. На 

трето място се нареждат  ТС „Дражевчета“ 
Дражево, ДЮТС Яница“ Елхово и СМТС 
„Луди млади“ Чубра.

Трета възр.група:
Журито присъжда две първи места- за 

ТА“Веселие“ с.Веселиново и ТГ при клуб 
„Дълголетие“ Стралджа, четири втори 
награди – за  ФА при НЧ“Просвета 1892“ 
Стралджа, ансамбъл „Божур“ с.Чарда, ТС 
„ Ромбана“ Ямбол и ансамбъл „Златен 
клас“ Зимница.  Четири са и  колективите 
които заемат трето място -  ТК“Буенек“ 
с.Блатец,  ТС“Детелини“ с.Стара река,  
СТС“Феникс“ с.Чубра и клуб „Аптолкьой“ 
с.Чубра.

Специалната награда се присъжда на 
ТС“Въжички“ при НЧ“Стралджа 2016“.

Н а г р а д а т а  н а  к м е т а  п е ч е -
лят ЮТК“Здравец“ с.Гавраилово и 
с.Селиминово. 

С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ДАРИТЕЛИТЕ
зА ТСНТ „МАРАш пЕЕ“ СТРАЛДжА 2018 

И тази година провеждането на народния 
събор „Мараш пее“ се осъществява с актив-
ното участие на дарители. Съгласно Статутът 
наградния фонд основно осигурява Община 
Стралджа, която е организатор на празника. 
С отношение към традициите, с желание за 
тяхното съхраняване, разпространение и обо-
гатяване финансови средства добавят местни 
фирми, организации, институти, земеделски 
производители, еднолични търговци.  

С благодарност към дарителите:
ЦКБ АД
ПТК“Съгласие“ Стралджа
ЦКБ АД
ЕТ“Тодор Стайков“
ППК“Начало 93“ Стралджа
Технострой инженеринг 99 АД
Булгартрансгаз
Инфрастрой Инженеринг ООД
Трансвел ВМХГ Велко Велев
ПВМ Манавски

Инком ПВ ООД
Диана кабел Ямбол
Денис строй 91 ЕООД
МУРРА 2002
Джамбаз агро ООД
Минсид ЕООД
Елка Велчева
Велеви фарма 
ПЧЗК Стралджа
ЗПТ АД
Дичони ЕООД
ЕТ Петър Жеков
ЕТ Девима Александър Станчев
Виола АЕ ООД
Атанас Костов и син
ЕТ Дани 3 Йордан Стоянов
Митко Янакиев
Стралджа КООП АД
ЕТ Йоана Станка Йорджева
ЕТ Красимир Куртев
Варовик комерс ЕООД

БЛИЦ ИНТЕРВЮ С КМЕТА НА ОБЩИНА 
СТРАЛДЖА АТАНАС КИРОВ

Празникът, който пазим и обичаме

С МАГИЯТА НА МАРАША
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„Благодарности на колегата ми - зам.-кмета Иван Иванов , човек с опит и, чи-
ято рутина беше много важна. Благодаря на началника на РУ-Стралджа Йордан 
Йорданов за много бързата и адекватна реакция на него и на  целия състав от РУ. 
Благодарности на Стоян Тенев - шефа на Пожарна безопасност - Стралджа и неговите 
момчета. Благодарности на директора на Социалното предприятие Наньо Вълков и 
неговия екип. На дежурния по гражданска защита Георги Койчев  и Илия Куртев. 
На председателите на земеделски кооперации и техните служители. На общинските 
съветници Димчо Стойков и Георги Узунов за това, че се отзоваха и помагаха при 
почистването. На всички служители от общинската охрана и общината. На всички 
граждани, които се включиха в разчистването на града след тежката буря. Тези хора 
показаха, че все още можем да сме единни. Да не се делим на бели и черни, демо-
крати и социалисти, левскари и цесекари. Благодарности на областния управител 
Димитър Иванов, който  дойде и помогна с наставления и съвети. На екипите на 
EVN(Ер юг) за бързата реакция. Пораженията по инфраструктурата ще ги оправим. 
Но ми е тежко и мъчно да гледам съгражданите си, които се надяваха на реколтата 
от градината… Дано природата повече не ни подлага на този ужас. Още веднъж 
благодаря на всички, които помогнаха в този тежък за града ни момент.“

Темата на Световния ден на Червения кръст и Червения полу-
месец  тази година е „Навсякъде за всички“ и има за цел да покаже 
силата и постиженията на световната  мрежа, както и приноса на 
около 14 милиона доброволци и служители, които работят в полза 
на уязвимите. Целта  е да се разшири информацията за междуна-
родното червенокръстко движение, да се подобри възприемането на 
международното червенокръстко движение от обществото с изтък-
ване  многообразието на червенокръстката  дейност и универсалния  
подход. Доброволецът, който работи всеотдайно, ентусиазирано, 
топло и любвеобилно, доказва готовността си за помощ на всеки, 
който се нуждае.  Безпределно предани и отдадени на една хуманна 
кауза   доброволците на Червения кръст и Червения полумесец са 

пример за добротворство, милосърдие и човечност.  Фокусирайки 
се върху дейностите им в полза на обществото изразяваме и своя-
та надежда, че винаги ще  присъстват навсякъде, за да осигурят 
подкрепа на най-уязвимите във всякакъв контекст – от мащабни 
бедствия, конфликтни ситуации, до отдалечени и трудно достъпни 
райони, където други организации нямат достъп.

На 8 май Ямболската червенокръстка организация отбеляза 
своя празник с множество инициативи в които взеха участие и 
представителите на Стралджа. Гордост за града и общината са  
самоотвержените доброволци от БМЧК. За принос в развитието на 
организацията Мая Дичева и Христина Апостолова от Стралджа 
са удостоени със званието „Млад отличник на БЧК“.  

ДА БЛАГОДАРИМ ЗА ЕНТУСИАЗМА И ВОЛЯТА

В ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа

Паметен 17 май

Разнообразни прояви съпътстват дните  
преди празника на  ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методий“ Стралджа. В спортното състезание 
между седмите класове за най-добър футбо-
лен отбор  момчетата се включиха с огромно 
желание и дадоха всичко от себе си, за да се 
наредят сред победителите.

 Оспорвани бяха всички двубои и водещи 
сред тях бяха  футболисти , които играят в 
общинския  детски отбор.  Като противници  
в училищното състезание  се наложи  да 
защитят  своите индивидуални качества, 
което направи двубоите още по-интересни.

Учениците от третите класове участваха 
в  състезание  за “ Най-добър умник- мате-
матик“.  Под  формата на  игра показаха, че 
трудната наука  може да бъде интересна, 
увлекателна и забавна. Удоволствие беше 
да се види как децата се включват във  вся-
ка  поставена задача и искат да покажат, че 

знаят  и могат.
Рецитаторите от петите и шестите  кла-

сове представиха пред своите съученици 
рецитал посветен на  славянските братя 
Кирил и Методий. Разказаха  за  великото  
дело, подчертаха значението им за българ-
ската история и култура. Вложиха старание 
и в обяснението  защо и как  ние, българите, 
сме успели да запазим  нашата независимост, 
идентичност и кое ни кара да се чувстваме 
горди , че сме българи и живеем в България.  
Зрителите оцениха това  и ги възнаградиха 
с ръкопляскания.

В празниците намериха място и  моделите 
на училището, които се включиха в конкурса 
„Студио „Красота“ . Показани бяха красиви 
тоалети, прически, гримове . Всеки участник 
положи максимални усилия за представяне 
на  стилно облекло, оригинален грим, забе-
лежителни прически. Красивите участници 
се чувстваха щастливи усетили  тръпката да 
стъпваш на моден подиум под блясъка на 
прожекторите.

С радост и нескрито вълнение учениците 
посрещнаха   „Деня  на самоуправлението“  
където влязоха  в ролята на директор, учите-
ли, педагогически съветник,  счетоводител, 
касиер, охрана.Всеки предварително се 
запозна със своите задължения, старателно 

се подготви да изпълни отговорностите на   
работното място. И всички доказаха,  че 
също като големите хора  могат да изпъл-
няват поставените задачи. Това, разбира се, 
повиши самочувствието им и събуди нови 
смели мечти за бъдещето. 

За да докажат своите умения в  начален и 
прогимназиален курс учениците бяха увлече-
ни в  състезание за „Правопис и краснопис“ .

Истинско предизвикателство беше и де-
монстрацията на кулинарни умения, където  
учениците сътвориха вкусни сандвичи.  
Разказваха  как вкъщи обичат да помагат на 
възрастните при   приготвянето на  различ-
ни ястия. Успяха да си разменят интересни 
рецепти за десерти и сладкиши.

След толкова много и разнообразни 
събития  накрая имаше и не малко награди: 
грамоти за „Най-добър футболен отбор“, 
„Най-добър умник- математик“,“Мистър 
и Мис  Красота“,   Грамота за краснопис 
и др. Всички участвали в ученическото 
самоуправление си тръгнаха със специ-
ално удостоверение. По-важното все пак 
беше друго – радостта от празниците, удо-
волствието от това, че можеш да покажеш 
умения, въображение, талант и гордостта, 
че си ученик в ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ 
Стралджа.

РАЗНООБРАЗНИ ПРОЯВИ С ПОСВЕЩЕНИЕ НА ПРАЗНИКА

БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ВСИЧКИ, КОИТО  
ПОМОГНАХА В ТЕЖКИЯ МОМЕНТ!

ОБЩЕСТВЕНО 
ПОРИЦАНИЕ

ЗАПОВЯДАЙТЕ 
НА ТЕАТЪР!

Против Станислав Тодоров Тодоров от Стралджа , роден през 
2002 г. за това ,че на 18.04.2018г. в Стралджа на ул. Хемус 
е имал непристойно и скандално поведение изразяващо се 
във викане на висок глас и отправяне на неприлични думи 
и изрази срещу  друго лице с което виновно е нарушил чл.2 
ал.1 от   Наредба № 1 на Община Стралджа.

На 21 май 2018 г. 
от 18,00 ч. в сало-
на на читалището 
театър „Класика“ 
при  ГПЧЕ“Захарий 
Стоянов“Сливен ще 
представи  спектакъ-
ла „Пътеки на вяра-
та“/От Хилендар до 
Сливенския Балкан/ 
- драма в пет действия 
от талантливата Соня 
Келеведжиева, която 
е с корени от страл-
джанската община.

Драмата „Пътеки на 
вярата“ проследява 
пътя на „История сла-
вяноболгарская“- от 
манастира Хилендар 
и нейния създател 
Паисий до ръцете на 
първия й преписвач- 

поп Стойко Владиславов от с. Котел в сливенския Балкан. 
„Пътеки на вярата“ е драма за българското време, за корени-
те на националното самосъзнание, за падението и славата, 
за слабостите и гордостта човешка, за силните български 
синове и дъщери, които превъзмогват себе си в името на 
българския род.

Десетки паднали дървета и клони, 
счупени стълбове, скъсани про-
водници , унищожена реколта. 

Това е равносметката след адската буря, 
която се завихри над града в късния 
следобед на 17 май. Реакцията на общин-
ското ръководство , което в момента се 
оглавяваше от зам.кмета Гроздан Иванов, 
беше повече от светкавична. Свикан бе  
кризисния щаб. Представители на поли-
цейското управление, пожарна, община и 
граждани веднага тръгнаха по улиците на 
града , за да  констатират пораженията и да 
предпазят хората от паднали проводници 
и дървета. Веднага  стартира и разчист-
ването. Междувременно за рекордно 
кратко време от столицата се завърна кмета 
Атанас Киров, който пое ръководството 
на по-нататъшните действия. Ситуацията 
е овладяна!

АДСКА БУРЯ С ГРАДУШКА ВРЪХЛЕТЯ
      СТРАЛДЖА

Гроздан Иванов, зам.кмет: 

Тежки поражения за 
реколтата
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Неочаквани весели пролетни гос-
ти посрещнаха в ДПЛУИ Маленово. 
Представителите на „Гилдия ва-
риететни артисти“ към Съюза на 
артистите в България подариха много 
приятни емоции, смях и настроение 
на домуващите и обслужващия пер-
сонал в социалното заведение. „Не 
съм и допускала, че един клоун ще 
донесе толкова радост за всички!“, ко-

ментира директорът Янулка Иванова 
според която  изкуството трябва по-
често да присъства в Дома. „Нашите 
момичета и момчета добре разбират 
всяко послание, те комуникират с 
удоволствие с гостите, чувстват се 
поласкани, че могат да бъдат дома-
кини на такова събитие.“, допълва 
тя прибавяйки благодарност към  
артистите от столицата. 

ДА ВЪРШИМ ДОБРИНИ!

МЛАД  ЛИТЕРАТУРЕН ТАЛАНТ 

ОТ СТРАЛДЖА С НАГРАДА

Няма формули за това как най-правилно да избереш бъдещата 
си професия, няма формули и за това  как да откриеш до къде 
са възможностите ти. Нужно е предизвикателство, събуждане 
на интерес, нужна е ситуация, в която да се провериш, да си 
повярваш. И да тръгнеш смело по пътя.

В СУ“П.Яворов“ Стралджа всяка година подлагат на из-
питание своите ученици. Доброволно, с огромно желание  и 
любопитство те се включват в ученическото самоуправление, за 
да докажат на себе си и на останалите какво могат, как и защо  
го правят. Прекрасно е да усетиш вълнението  на Мая Дичева, 
Митко Драганов, Мирослав  Великов, Андон  Иванов и всички 

останали момичета и момчета , разпределени по длъжности  
в деня на самоуправлението. Разбираемо е притеснението, 
което в съчетание с огромното любопитство, предизвиква  
емоции и много често оригинален подход към предстоящото  
изпълнение на ролята „учител“. Достатъчен е само примера 
с Андон Иванов, който, сменяйки Таня Вълчева,  се прояви 
като великолепен преподавател по история , влюбен в своята 
наука,  отдаден изцяло на желанието да  обучава, да се разда-
ва, роден да преподава, артистичен, естествен  той поднесе 
урока по своя си начин и спечели вниманието на учениците. 
Те със сигурност ще запомнят този урок, ще проявяват по-
голямо внимание към историята на България и  няма  никога  
да забравят  какво е това патриотизъм. В лицето на Димитър 
Драганов СУ“П.Яворов“ има   своя изгряващ  млад литературен  
талант. С познанията, които има, с  отношението към света, с 
таланта, който доказва всеки ден, Митко  с право е любимец 
на мнозина. Влизайки в ролята на зам.директор той доказа, 
че  е  от онези стойностни и отговорни хора, които  се посве-
щават на работата пълноценно, всеотдайно, максимално. И 
задължително ще постигат успехи.  Своите добри качества на 
водачи, на млади хора с възможности  показаха  Мая Дичева, 
Мирослав Великов и всички останали от екипа, за който 
директорът Валентина Маринова постави оценка „отличен“. 
Имат право на оптимизъм в най-голямото общинско училище, 
защото обучават  една добра бъдеща смяна. От сега е ясно, че  
голяма част от тези ученици ще продължат да учат във ВУЗ. 
Остава само да запазят желанието си за връщане в родния 
град, където ги очакват предизвикателствата на професията 
„учител“. И не само! 

Да се посмеем заедно!

Второ място в Национален конкурс 
„Бог е любов!“

Първо място за младите огнеборци 
от Стралджа

Второ място за Мая Дичева  в „Душата на един извор“

Какво е за мен 
професията „учител“?

Достойното второ 
място печели уче-
ничката от СУ“П.
Яворов“ Мая Дичева  
от Националния кон-

курс за млади художници и писатели „Душата на един 
извор“- Ямбол. В раздел „Литература“ творбата на младият 
стралджански талант се конкурира с други 114, което 
е твърде показателно.  Десетото издание на Конкурсът 
посветен на художника  Жорж Папазов и изкуствоведа 
Кирил Кръстев бе под вниманието на жури с председател  
Христо Карастоянов, писател и журналист.

Мая Дичева ще получи наградата си на официална це-
ремония в Художествената галерия на  областния център 

на  8 юни. Отличената творба ще влезе и в издавания от 
организаторите  сборник с най-добрите художествени и 
литературни творби. 

Първият турнир за Купата на Асоциацията на българ-
ските футболисти, проведен в рамките на Националната 
програма „Децата и футболът“ и съорганизиран от  БФС, 
Министерство на младежта и спорта, под патронажа на 
областния управител приключи, но обсъждането продъл-
жава. Защото след едно такова състезание винаги има 
какво да се коментира, да се направи равносметка, да 
се потърсят още резерви, да се провокират още умения. 
Сред общо осемте участници Община Стралджа  се пред-
стави с  три отбора - на ОФК“Стралджа“, ФК“Балкан“ 

Лозенец и ФК“Бенковски“Зимница. В двудневната 
истински оспорвана битка   на терена зрителите видяха 
много интересни положения, радваха се на истинско 
футболно майсторство, невероятен спортен устрем и 
желание за победа.  В крайното класиране сред първите 
три е отборът на ОФК“Стралджа“, а след драматичен мач 
с ФК“Тракиец“ Кукорево, завършил 1:3,  момчетата на 
Лозенец заеха шестото място. Индивидуални награди за 
най-добър полузащитник и най-добър нападател получиха 
Александър Сталев и Симеон Иванов от ОФК“Стралджа“.

УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ“П.
ЯВОРОВ“ ИЛИ 

КАК ДА СЕ ВЛЮБИМ В ЕДНА ПРОФЕСИЯ?
Димитър ДРАГАНОВ:
Според мен учителската професия е трудна за изпълнение, тъй 

като нагърбва човек с куп отговорности и задължения. За да я изпъл-
няваш достойно, трябва да си зареден с неизчерпаем резерв от сили 
и вяра в доброто, което все пак „побеждава у човека“. Основните 
компоненти, изграждащи образа на учителя, са: Вяра, Надежда, 
Любов, Себераздаване.

Андон ИВАНОВ:
Учителската професия  е  изключително важна  по много при-

чини. Учителят трябва да бъде креативен, да вдъхва вяра и да бъде 
съпричастен към вълненията на учениците, т.е. трябва да се установи 
между учителя и ученика една силна връзка, основана на доверие. 
В съзнанието на един съвременен учител няма място за консерва-
тивност, защото адаптацията на децата към по-консервативните е 
много по-трудна. Учителят е професия, която изисква да бъдеш 
много всеотдаен в работата си, да изненадваш всеки един ден децата 
с нещо иновативно, което да провокира в съзнанието им желание 
за учене, да ги чувстваш като свои, да им показваш правилния път, 
да вярваш в тях и да им връщаш мотивацията, когато я изгубят. 
Бъдещето на образованието се крие в учителите, които притежават 
описаните от мен качества.

Мая ДИЧЕВА:
За да си учител не е достатъчно само да имаш необходимите зна-

ния по дадена наука. Трябва също да си търпелив, комуникативен,  
да имаш добър подход към учениците от различни възрасти.  Да 
си учител означава да се адаптираш към постоянно променящата 
се среда, към променящия се мироглед на ученици и родители от 
различни поколения. Училището е място, което не само стимулира 
и обогатява любопитството и знанията на ученика: от тук започва-
ме да търсим себе си. От учителите ни и училищната среда зависи 
изграждането ни като личности.

Шестокласничката Стефка Димитрова от ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ 
Зимница е класирана на второ място в 26-тия Национален конкурс „Бог е 
любов!“, организиран от МОН. В регионалния етап ученичката се пребори 
с конкуренцията и постигна своя успех. „Иска ми се и моето сърце да беше 
голямо колкото на Бог!“, пише тя и посочва като добър пример „Серафим, 
който остава пак  със старото си закърпено палто, но дава всичките си пари на 
Павлина, за здраве!... Като щастливия принц, който намира Божията любов в 
едно врабче и раздава себе си на другите. Това е щастие, това е любов! Любов 
над себе си!“ Стефка Димитрова  приканва всички: „Да вършим добрини!“ 

Сериозна подготовка, дисциплина и огромно желание за доказване на въз-
можности – това е основното, с което  младите огнеборци от СУ "П. К. Яворов" 
Стралджа спечелиха първото място в щафетното бягане с препятствия  на Петия 
турнир по Пожароприложен спорт за деца за Купа Свиленград. Приносът е на  
участниците в отбора, които  се състезаваха докрай и на  треньорите, които 
бяха и основните мотиватори на състезателите.  

НАГРАДИ ЗА МАЛКИТЕ ФУТБОЛИСТИ 
ОТ ОБЩИНА СТРАЛДЖА

ВЕСЕЛИ ГОСТИ В 
ДПЛУИ МАЛЕНОВО

УЧАСТВАХМЕ И …ПОБЕДИХМЕ!

Турнир за проверка, турнир за забавление



„Джиновско“ и „Трите пъти“ са танците с които  
Танцов състав „Росна китка“ с. Лозенец с ръководител 
Таня Райчевска, спечели трето място на ХV-я Национален 
конкурс-надиграване  „Златна гега“ Котел. Радостта на 

участниците е заслужена, тъй като те положиха макси-
мални усилия да се преборят с конкуренцията на стотици 
участници от градове като София, Сливен, Търговище, 
Карлово, Габрово и др.  както и домакините от НУФИ“Ф.
Кутев“ Котел. Това е пореден заслужен успех на младите 
танцьори и според Динка Караиванова, кмет на селото, 
представянето на Лозенец се превърнало в неизразимо 
вълнуващо преживяване, радост и гордост. „Очакваме 
още успешни изяви на нашите  прекрасни деца!“, кате-
горична е тя отправяйки специална благодарност към 
техния ръководител Таня Райчевска.

Танцовият състав „Росна китка“ Лозенец се подготвя 
трескаво за предстоящото си участие в Традиционния 
събор на народното творчество „Мараш пее“ Стралджа 
2018, където момичетата и момчетата са амбицирани 
отново да покажат какво могат.

Те не само обичат народното творчество родено в 
селото, те са активни пазители и разпространители 
на този фолклор, който ги обогатява, радва и гордее. 
Самодейците от с.Първенец знаят какво могат и с удо-
волствие се изявяват на различни фестивали и конкурси. 
Певческата група „Иглика“ при НЧ“Просвета 1908“ с 
ръководител Мария Стоянова  се представи успешно  
на VІІІ Национален фолклорен фестивал „С песните на 
Кичка Савова“ с.Сладун. След песента „Марко Тодорка 
думаше“ от репертоара на Кичка Савова, представи-
телите на Първенец изпяха  много сърцато и песните 
„Снощи си Ганка посгоди“ и „Цъфти люляко прецъфтя“. 
Любопитство предизвика и обичая „Седянка“, който са-
модейците от Първенец показаха в цялата му прелест – с 
песните, разговорките, преденето и закачките. Журито 

си каза тежката дума. За всеотдайността, майсторството 
и автентичността  групата получава бронзов медал за 
представяне на обичая „Седянка“.

Пролет е.  Посявам домати 
и пипер в домашната градина, 
изведнъж мотиката  изхвърля 
пред мен малко  кафяво кремъче, 
наръбено , поочукано, но все 
пак оцеляло през дълги години. 
Поизтърках го от пръстта и дълго 
го разглеждам. Въображението 
ми  е на макс …Представям си 
диканята с подредените кремъ-
ци, тежкия труд на предците ни 
по вършитбата - отделянето на 
зърното от плявата, дългия път до 
хляба…Всъщност не само тази е 
била ролята на този здрав и остър по ръбовете  камък.  Появата му ми подсказва 
, че в древни времена тъкмо с такива режещи парчета скала е  сложено нача-
лото на дърворезбата. С упоритост, с огромно търпение и сръчност. По-късно 
кремъка е заменен от много по-удобния нож, който в ръцете на един овчар вече 
се превръщал в прекрасно оръдие на занаятчийски труд. Тъкмо това са вглъбе-
ните майстори на овчарската дърворезба у нас. …Стадото пладни уморено от 
жегата , чобанина си е намерил гъста сенчица, пътем  е открил подходящото 
дърво, с което майсторът ще си поиграе. И започва магията. Бавно, треска след 
треска, дървото се променя, „рисунката“ става все по- богата, все по-красива, 
няма значение дали ще бъде украса на овчарската свирка, на гегата или просто 
скромен подарък за дома – хурка , кобилица, гаванка с впечатляваща украса…  
За вдъхновението на селяка ветрец ще повее, хлопки ще запеят, славей ще 
се обади. Всичко това допълва вглъбяването , посвещаването на тайнството. 
Човекът не само дялка нещо си, той преживява, говори с изкуството и търси 
съвършенство. Неговата молитва е да направи това, за което Бог го е призвал. 
Вечният човешки порив към красота! 

… Кремъкът е още в ръцете ми. Спомням си, че преди години влязохме 
в изложба на малка пластика. Имаше прекрасни експонати. Спрях се  пред 
нищо и никаква сфера, с идеален овал, чудех се защо ме предизвиква да 
я погаля, може би защото изглеждаше неестествено гладка, фина…Мой 
приятел, почитател на изкуството, ми помогна да разбера защо съм толкова 
впечатлена:“Съвършенството е белегът на висшето изкуство! Човекът се стреми 
към него вечно, той е творецът, ако е докоснат от Бога, а ние сме тези, които 
се наслаждават ненаситно на тази красота!“

Та, същото е с дърворезбата от която имаме толкова много образци край 
нас. Ще ги откриете и във вашия  дом, като послание за това да не забравяме 
кои сме и от къде идваме. И да пазим миналото си!

Какво стана с кремъчето ли? Прибрах си го като ценен талисман.
На снимките: - автентична овчарска   дърворезба от бял габър-, използвана 

като красиво допълнение за овчарска торба - гега във формата на змийска глава 
Предметите са от колекцията на Атанас Симеонов , родолюбец от с.Лозенец

По незнайни пътища, някак случайно и не 
съвсем, от дълбините на времето изведнъж се 
появява  нещо интересно и ценно. Неговото 
място , разбира се , е в музея. Там където ще 
свидетелства за далечни хайдушки времена, за 
герои и подвизи.

Пазителят на реликвата - старинен рог за 
барутница, е възрастен мъж, който станал 
приемник на войводската собственост на  Кара 
Кольо преди доста години. Както тези преди 
него така и той го съхранявал  стриктно с 
мисълта да го предаде на поколенията.  За да 
напомня за героичните битки на един голям 

българин. Кара Кольо, за който песни се пеят 
и легенди се носят. Същият, който бастисвал 
наред турци изедници, защитник на българите, 
собственик на несметни богатства, скрити в 
незнайни места.

Като за войвода е  барутникът достигнал до 
наши дни. Изработен от рог, целият украсен с 
инкрустации, в гърловината/4 см в диаметър/, 
с мярка за една доза барут. Майсторска ръка е 
работила над това воеводско бижу. С огромно 
търпение и внимание са изографисаните/резбо-
вани/ форми/душата на предмета/ – триъгълни-
ци, кръгове, ромбоиди, полукълба…като везана 

коприна. Излъскан до блясък в единия си 
край барутникът  доказва многократна-
та  употреба от ръцете на войводата. И 
всеки с по-голяма фантазия може да си 
представи битките, да се почувства богат 
с родното минало.

 Мястото на легендарния барутник е  в 
Общински исторически музей Стралджа. 
Там, където всеки може да влезе, да раз-
гледа, да научи нещо повече за местната 
история. Затуй всеки път когато прек-
рачвате прага на музея очаквайте среща 
с познатото и с непознатото.
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Фолклорна група „Латинка“ и групата за народни обичаи при 
читалище“Възраждане 1928“ - Войника взеха участие в VІІІ Национален 
фолклорен фестивал „С песните на Кичка Савова“ в с.Сладун община 
Свиленград. Самодейците, сред които беше и Мария Георгиева, кмет на 
Войника,  направиха показ на  красивите народни носии от родното село, а с 
песните „Заженил ми се млад Стоян“ и „Руска тъче жълто було“ доказаха ,че 
са  горещи пазители на местния фолклор. Много добре прозвуча и песента 
от репертоара на Кичка Савова „Раде, Раде, бяло Раде“. Групата за народни 
обичаи представи обичая „Бръснела“, който се придружава от изпълнения 
на песни и хора. С.Войника се отчете и с индивидуалните изпълнения на 
талантливата  Мария Стоянова. Двете групи получиха Грамоти за участието 
във фестивала, а после дойде и съобщението за  Сребърен медал на групата, 
диплом за обичая „Бръснела“, диплом с парична награда за песента „Раде, 
Раде, бяло Раде“ Браво!

КАКВО МИ РАЗКАЗА СЛУЧАЙНО 
ОТКРИТ КРЕМЪК?

САМОДЕЙЦИТЕ ОТ ВОЙНИКА 
С ИЗЯВА В СЛАДУН

Танцов състав „Росна китка“ Лозенец

Фолклорни изяви

МИНАЛОТО ПРОГОВАРЯ С ЕЗИКА 
НА НЕОБИЧАЙНИ ПРЕДМЕТИ

С очакване на награда

/Продължение от бр5/
Не мога да забравя един разговор 

между по-възрастни от мен хора, 
единият от които се оплакваше, че 
овчарите вечер пускали овцете си в 
царевицата и слънчогледа му. 

-Едно време Клочков ги беше 
вкарал в пътя! - каза неговият събесед-
ник.- Качваше се на коня  и обикаляше 
полето. Овчарите и пъдарите  бяха 
предупредени: като чуят  два изстрела 
от карабината му , да се явят бегом 
при него. Номерът им със запушване 
на хлопките да не дрънчат и да не 
издават къде са  - не минаваше. Само 
да посмееше някой да лъже, че не е 
чул и въобще не е бил в този район! 

Лошо му се пишеше!...
Как няма да са доволни хората 

от кмета, когато виждат и чуват , че 
той се ангажира лично с опазване на 
реколтата.

Силна страна в управленческата 
дейност на Клочков е била близката 
му връзка с хората.  Преди да премине 
към реализиране на своите идеи той се 
среща с тях, за да изслуша мнението 
им. Не му било обидно да приема пред-
ложение от обикновените хора.  Така 
те стават съпричастни  в обсъждането 
на проблема  и убедено се включват в 
мероприятията  за изпълнение на взе-
тите решения.  Иска ми се да подкрепя 
горните редове с един многократно 
слушан спомен за посещението на 
Клочков в кръчмата на Руси Касабов. 
Тази кръчма се намираше на север от 
църквата „Св.Архангел Михаил“, от 
лявата страна на шосето за с.Лозенец 
/ до ул.“П.Кабаков“/. На изток пред 
нея се ширеше поляна, върху част 
от която бе построена  кооператив-
ната фурна. Високите брястове пред 
кръчмата, кладенецът по средата на 
поляната и пасящите по нея животни 
придаваха твърде романтичен облик 
на местността.

Посещението на Клочков изнена-
дало хората, но той не им дал много 
време да гадаят защо е дошъл. Като 
им благодарил за вежливото посре-
щане  и им казал да седнат на масата 
с няколко думи обяснил, че в неделя 
трябва да се проведе трудов ден 
за запълване на Сарайската локва. 
Налагало се, според него, защото 

локвата е голяма, почти не пресъхва 
през годината и е развъдник на ко-
мари, а те причиняват заболяването 
„малария“. /Тази болест по това време 
била много разпространена  в нашия 
край./ Хората изразили готовност да 
се включат в трудовия ден, но им 
било трудно  да кажат къде може да 
се намери  пръст за това. Баща ми 
предложил нещо друго. Вместо да се 
запълва локвата, да се направи малко 
каналче за изтичане на водата й към 
канала, който влива водите си към 
отводнителния канал на блатото. С 
пръстта, необходима  за изпълване 
на локвата, можело да се оправят 
две улици.

Присъстващите реагирали прис-
мехулно  и осъдително даже на 
думите му. Той се обидил и де-
монстративно  напуснал деловата 
среща. След няколко минути чул да 
се вика  след него. Кметът наредил 
да се върне. И той се върнал малко 
посмутен. Въобще не предполагал, 
че кметът ще иска от него в неделя, 
в 9ч. да запрегне конете си  в плуг, за 
да изкопае първата бразда на предло-
женото от него каналче. Но нещата 
протекли по-иначе. Когато баща ми 
се явил с конете си  в уговорения час 
Сарайския герен кипял от човешко 
оживление. Имало няколко волски и 
биволски  впряга, готови да заорат 
герена по-дълбоко и по-качествено 
от неговите слаби  кончета. Хората 
държали в ръцете си  необходимите 
инструменти , готови да започнат 
работата по оформянето на канала. 

БАРУТНИКЪТ НА КАРА КОЛЬО
На отговорно пазене в Стралджа

ЛЕГЕНДАТА КЛОЧКОВ

„СЕДЯНКА“ ОТ ПЪРВЕНЕЦ

Георги Александров

РАДОСТТА ДА ПЕЧЕЛИШ НАГРАДИ



Второ място за певче-
ската група на Тамарино 
на Национален фолклорен 
събор „На мегдана“  и 
трето място за индивиду-
ално изпълнение на Цонка 
Петрова

М о ж е  м а л к о т о 
с.Тамарино да се намира в 
един доста отдалечен край 
на община Стралджа, може 
в него да живеят „една 
шепа хора“. Достатъчно 
е , че са българи с големи 
сърца и безпределна обич 
към всичко родно. Така ми-
сли Недялка Илиева, кмет 
на селото, която с гордост 
представя местните забе-
лежителности.

Жените от селото са тези, които съхраняват от около 
сто години наследени народни  автентични носии. Те 
с готовност обличат сукманите, препасват красивите 
престилки, за да покажат своето народно изкуство на 
различни фолклорни фестивали и събори. Последната 
им изява е на Националния фолклорен събор „На ме-
гдана“ в гр.Камено където за пореден път впечатлиха 
жури и публика както с песните, така и с носиите.  
Украсите,  съсредоточени по полите на сукманите, по 
пазвите и ръкавите, цветовете и орнаментите действат 

като магия, привличат погледа, карат сърцето да се 
радва. Тези чувства по всяка вероятност изпитват и 
англичаните Били и Жаки, които от години живеят в 
Тамарино и са ревностни почитатели на българското 
народно творчество. Не само това – те обличат с ра-
дост носиите, опитват да пеят песните, да танцуват 
народните хора. И никога не отказват помощ за изява 
на самодейците. Осигуряването на превоз на певческата 
група до гр.Камено беше поредния повод да се радват 
на успеха им и да планират следващото пътуване, което 
ще бъде до народния събор „Мараш пее“ в Стралджа. 
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Историята на Стралджа е ин-
тересна и твърде богата. И 
това е неоспорим факт. На 

мнозина от местните хора е известно, 
че селището има своята първа написана 
история от родолюбеца Иван Димчев, 
която  до днес се съхранява от него-
вите наследници като скъпа семейна 
реликва. Единственият стралджанец, 
който е имал възможността да види 
това произведение, се оказва Едрьо 
Шидерски.

Според Ганка Димчева, снаха на 
Иван Димчев,  преди да си отиде от 

този свят, този изключително скро-
мен и високоинтелигентен човек по 
една или друга причина  завещал на 
внучките си:“Историята да не излиза 
от този дом!“Малцина знаят и факта, 
че родната  къща  на Иван Димчев все 
още съществува – това е червената 
къща по ул.“Хемус“, която до скоро 

беше собственост на бояджията Спас 
Люцканов.

Интересна и ценна е и дипломната 
работа на Мария Кирова, педагог 
и дългогодишен преподавател по 
български език и литература,  която 
също съдържа богата информация за 
селището, особено за фолклора, бита 

и местните обичаи. Знае се, че тя  е на 
съхранение при авторката в Стралджа. 

Читателите,които се интересуват 
от миналото на селището обаче, имат 
възможност да ползват единствено  
книгата „Стралджа- история, тради-
ции, духовност“, под авторството на 
Добрина Берова. 

До днес битува мнението, че опит 
за написване „История на Стралджа“ 
е правил  Стефан Иванов, патриот и 
местен деятел на културата, дал своя 
принос за безброй местни културни 
инициативи, идеи, чествания. Но, за 
съжаление, както твърдят близките 
му, сред архивите  такъв документ 
не е открит. Има, обаче, съхранени не 
малко доклади, справки, спомени, кои-
то звучат интересно и са любопитни 
за читателите. Предлагаме ви един от 
тези материали, предоставен от Донка 
Миронска, дъщеря на Стефан Иванов.

„Родило се, преродило“

Поздравления и пожелания за много нови успехи получиха в изобилие 
децата от танцов състав „Въжички“ при НЧ“Стралджа 2016“ след като с 
прекрасно изпълнение на танца“Музикална закачка“ спечелиха второто място 
на Националния фолклорен ученически фестивал „Родило се преродило“ в 
Ямбол. Щастливи и доволни от успеха, малките най-напред  споделиха радостта 
си с хореографа Каньо Канев и Нели Тончева Кавалджиева, председател на 
читалището, които дадоха всичко от себе си за подготовката и представянето 
на групата.  В 36-то издание на фестивала, организиран от читалище „Зора“, 
Министерство на културата и община Ямбол, се включиха над 400 участници 
от цялата страна. Прецизното жури с председател Сашка Ченкова от НУФИ 
„Ф.Кутев“ Котел,  при много силна конкуренция, оцени високо малките тан-
цьори от Стралджа заради старанието им и чудесното представяне на местния 
фолклор.  Успехът беше посрещнат  с огромна радост , гордост и въодушев-
ление и от родителите, които също помагаха за реализиране на участието.

НАГРАДА ЗА КРАСИВИТЕ 
МАЛКИ ТАНЦЬОРИ НА 

„ВЪЖИЧКИ“

СЪРДЖА ЛИ Е ПЪРВОТО ИМЕ НА СТРАЛДЖА?
СТРАЛДЖАНКИ ЛИ СА ЖЪТВАРКИТЕ ОТ ЛЕГЕНДАТА ЗА ИНДЖЕ?

За краеведческата работа на Стефан Иванов в Стралджа

Със сръчността на българката

ТАМАРИНСКИ НОСИИ ПЕЧЕЛЯТ 
ПРИЯТЕЛИ ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ

Замисълът да се направи едно пълно издирване 
на исторически случки, събития из нашите осво-
бодителни борби, въпроси на нашето етнографско 
и фолклорно богатство, ако щем и поводите 
за легенди , не са престанали да интересуват 
стралджанската общественост и по-определено 
Съвета за култура/СК/. В тази насока, макар и 
да нямаме официален сборник, то СК има на 
разположение редица материали , които могат 
и трябва да послужат за една по-задълбочена 
работа в тази насока.

Някой основни въпроси от тази насока:
1.Петият по ред традиционен Марашки събор 

се проведе в полите на Стара планина, в мест-
ността „Кичи дере“, където Панайот Хитов е 
водил сражение с черкезките орди, разбива ги и 
прогонва на Югозапад, където се заселват. От там 
е името на селището „Черкешлии“/от черкезлии/. 
Данните за това сражение са взети  и сверени с 
книгата на Панайот Хитов „Моите пътеки по 
Стара планина“. Установен е рода Железчеви 
в чийто дом Хитов  оставя болен четник до оз-
дравяването му. Това е преразказано и от Вълко 
Железчев Добрев като спомен от неговия дядо.

И сега в тази местност има останки от съ-
ществуващо селище. Това особено се изясни сега, 
когато в този район се дадоха места за обработка 
и всякога се откриват останки на домашни вещи.

2.Легендата за братята Трифон и Добри също 
ни насочва към  действителни личности. Пак в 
рода Железчеви  се намира потеклото на тези 
братя. Спори се дали са истински братя или хай-
дутството ги побратимява. Но Добри войвода е 
също от рода на Железчеви и за него дядо Вълко 
Железчев е чувал да се говори от дядо му и от 
стари хора от рода им.

Дядо Лечо Атанасов Калев, сега покойник, 
разказва за мястото на дюкянчето, в което са 
идвали и отсядали Трифон и Добри и до което 
Трифон изпраща  Добри да провери дали ги 

търсят турците. /По известната песен за Трифон 
и Добри : „Че иди, Добре, че иди, в Стралджа 
село голямо, в Стралджа на дюкянчето“/. Той ни 
насочва към мястото, където е сегашната къща 
на Въльо Митев Тончев, че именно там е било 
това дюкянче. Основанието се подкрепя с това, 
че много пъти е слушал от своя дядо да говори за 
известния  по него време дядо Кремък/прадядо на 
сегашния род Кремъкови/ известен стралджански 
заможен селски стопанин, че когато „се напиели 
на Тончовото дюкянче“ ратаите му го вземали 
на гръб и пренасяли през „ дълбоката вада“/
сегашния на същото място канал/ и го занасяли в 
къщи. Той живеел източно от дюкянчето. А много 
стралджанци, пък и сега ако се разрови, могат да 
се намерят основите на избата на дюкянчето. Едни 
по-задълбочени проучвания  може би ще доведат 
до възстановяване на това място – дюкянчето, 
такова каквото е в представата на старите хора. 

3. За вечерната програма на събора „Мараш 
пее“ се представи легендата „Сарая в пламъци“. 
Източно от селището е съществувал турския 
град Сарай, построен още от римляните. И сега 
с останки мястото може да се удостоверява. 
Стралджа не е съществувала като селище, а 
като махала на селото Кашлакьой, намиращо 
се на няколко километра  от Сарая. Жителите 
се използвали за работна ръка на турците и да 
пазят мерите им,  като само те  имали право да 
пасат свой добитък в тези мери. Заселват се на 
първо време Карастоянския,  Павликенския  и 
Енчооларския род. В Сарая българите  правят 
от пръти  и покрити с камъш от близкото блато  
красиви малки къщички. Беят на Сарая, който бил 
за няколко месеца в Истамбул, като се завърнал 
възкликнал:“Направили българите селце, ама  
„сърджа“!“, което значи кокетно, спретнато, 
красиво. Така и започнало да се нарича селището – 
Сърджа или Сарайджа, понеже било край големия 
Сарай, и по-късно чрез фонетични изменения се 

предполага, че се е стигнало до сегашното име 
Стралджа. Това са много достоверни спомени на 
дядо  Сейдамет Мусов / баща на бръснаря Муса 
Сейдаметов, който е жив и сега/ и които като че 
ли са най-меродавни  източници за името на се-
лището. По-мъчно могат да се приемат доводите 
за „Странна махала“, „Израилджа“ и др.

По-късно бейски син отвлича хубавата мома  
Василка от рода на Павликените. Негодуванието 
на българите  довежда до запалването на Сарая и 
освобождаването на Василка от турския бейски 
дом. Макар и легенда, тя е дошла от един истински 
случай  из историята на Стралджа.

Сега се правят проучвания по крепостта 
„Калето“ – стара римска крепост, които също 
ще ни донесат не малко материали  за истори-
ята на Стралджа. Направени са проучвания и 
тази година ще се чества 80 години от създава-
нето на Партийната организация в Стралджа. 
Документирано се чества 100 г. от изграждането 
на църквата „Св.Архангел Михаил“- през 1966г./
построена през 1857г./ Тук се откриха много данни 
и за началото на читалищна дейност в Стралджа, 
в две от страничните къщи до църквата е било 
разположено килийното училище, а по-късно и 
първата библиотека и читалище. Съдържанието 
на доклада за честване на църквата, снимките 
на тези две постройки, които имаме снети на 
снимки, ще бъдат принос към материалите, които 
се събират за честване юбилейна годишнина на 
нашето читалище.

Запазени са от народните песни преминава-
нията на видни хайдути и закрилници на народа 
през Стралджа – например отиването на Индже 
войвода за към Котел и преминаването през 
стралджанското поле. Имаме доводи да счита-
ме, че жътварките при които се отбил и които 
побягват, са били стралджанки, за което също 
се пресъздаде легенда на събора „Мараш пее“. 

Също от дядо Лечо Атанасов Калев има раз-

казани и запазени спомени  за големите турски 
золумлуци в Стралджа през първата половина на 
18 в. Брат на неговия дядо, страшилище за тур-
ците, бива ограден в дома си когато се завърнал 
от Балкана и насмалко не бил заловен и обесен. 
Досетливата стопанка коли пуйки и кокошки, 
турците разпръскват стадото на двора и ловят 
най-тлъстата овца да заколят, други пускат бъч-
вите с вино. Из задния двор Атанас Павликенски 
успява да избяга. Разбира се, като не го намират, 
разпитват всички из двора, изкарват стадото, 
взимат мяхове със сирене и заминават.

И сега имаме налични прекрасни стралджан-
ски носии – рокли, особено престилки и други 
носии, накити, които се налага да се изкупят и 
съхранят за бъдещата музейна сбирка, която от-
давна се проектира да се осъществи. В областта на 
фолклора също има  какво да се запази – старите 
селски „бавни“ хора, чевръстите „ръченици“ 
типични за Стралджа. Не липсват и народни 
песни, които също трябва да се запазят и запишат.

Преди няколко години се проведе викторина 
на тема „Какво знаеш за родния си край?“ с 
която се набраха много и ценни материали  и 
данни за селището, родовете в него, местности, 
исторически места и др.

През 1977г. се проведе в гр.Толбухин първата 
родова среща от големия род Сивкови, за издир-
ването на който имат най-голям дял дядо Едрьо 
Шидерски /покойник/ от Стралджа и добруджа-
неца Никола Друмев, внук на този род. Беше една 
непринудена тържествена среща. Такава в идните 
години, може би 1980, ще се проведе в Стралджа.

И въпреки направеното, много има още да 
се издирва, да се търси, да се ровим в книги и 
спомени. Патриотизмът на стралджанци ще ни 
помогне и ние се чувстваме  задължени да го 
направим.

Стефан ИВАНОВ, Съвет за култура 
Стралджа/1978-1979г/.

ИСТОРИЯТА РАЗКАЗВА…
Да помним, да пазим!



МАГИЯТА НА ЕДИН НАРОДЕН ПРАЗНИК
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„Мараш пее“ не е обикновен народен празник. Това 
е една традиция, която идва от древни времена, предава 
се от поколение на поколение и продължава във времето 

с еднаква сила, свежест и красота. Мнозина признават, 
че когато в Стралджа  се организира поредния празник 
„Мараш пее“ селището  грейва като озарено от някаква 

магия. Народна музика струи, хора и ръченици се ви-
хрят… И ликува българската душа!

Фотооко


