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ПОДМЯНА НА В И К МРЕЖАТА В ЗИМНИЦА

ЧЕТЕТЕ НА СТРАНИЦА 4

ПОВОД ЗА  ГОРДОСТ!

Че стит а  поредна  награ -
да на  Фолклорен ансамбъл 
„Въжички“ при НЧ“Стралджа 
2016“! Участието на прекрасни-
те ни танцьорки  на празника в 
Свищов „Фолклорен извор“ се 
увенча с успех. Журито удостои 
стралджанки с една  от –най 
големите и престижни награди 
, тази   на Съюза на български-
те музикални и танцови дейци 
(СБМТД) 

Наградата е по предложение 
на организаторите и по решение 
на Управителния съвет на Съюза 
и се учредява за първи път в 
историята на фестивала.

Признава се, че носителят на 
този приз отговаря на условията: 
отлично представяне и изклю-
чителни заслуги за опазването 
и развитието на българското 
народно музикално и танцово 
творчество на България.

За „Въжички“ тази награда 
е чест и израз на признание от 
страна на СБМТД за високото 
ниво на танцьори, инструмен-

талисти и певици, за хореограф-
ско майсторство и всеотдайна 
работа.

Браво!

Проект за 7 036 224 лв. из-
пълнява Община Стралджа в 
Зимница. С повече от 34 км ще 
се измерва  реконструкцията и 
рехабилитацията на водопро-
водната мрежа в най-голямото 
село на общината заедно с 
обновлението на  37 390 кв.м. 
улична мрежа. Договорът е за 
безвъзмездна финансова помощ 
осигурява така очакваната про-
мяна в Зимница както на ВиК 
мрежата така и за асфалтирането 
на 10 улици.

В Зимница живеят близо 2000 
души. От години тежкото състоя-
ние на водопроводната мрежа 
предизвиква чести аварии, от 
там разкопаване на улиците и 
проблеми за местните жители.  
Както потвърди при старта на 
проекта Атанас Киров, кмет на 
Община Стралджа,  Програмата 
за развитие на селските райони 

предвижда  подмяна на всички  
стари тръби. „Зимничани  ще 
имат нова ВиК мрежа, ще спрат 

авариите и липсата на вода“
Проектът трябва да се фина-

лизира  до края на 2020 г.  

ПРОМЯНАТА 
ПРОДЪЛЖАВА!

ОБНОВЕНА Е И УЛИЦА 
„НИКОЛА ПЕТКОВ“

Най-дългата улица в Стралджа „Никола Петков“ 
вече е с нов облик. Неглижирана от години днес 
е удоволствие да преминаваш по нея и гордост да 
живееш на нея. С нов асфалт и бордюри , тя доказва 
желанието на общинското ръководство не само да 
изпълнява обещанията си, но и да го прави със ста-
рание, постоянство и грижа за жителите.  Латинската 
сентенция е категорична: Omnium rerum vicissitudo 
est ! /Всичко подлежи на промяна!/ Да, когато има 
желание и воля за това.
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ФАЛШИВ „ВЕСТНИК“ 
ОБИКАЛЯ ОБЩИНАТА

ПРОМЯНАТА ПРОДЪЛЖАВА!

Светещ надпис на южния вход/
подлеза/ на града посреща 
всички жители, гости и 
преминаващи. Промяната 

продължава!

31 август 2019г. 20,00ч
площад "ДЕМОКРАЦИЯ" СТРАЛДЖА

Имитация на в.“Стралджански 
вести“,  маскиран с името 
„Стралджански вестник“, обика-
ля общината от няколко седмици. 
За да привлече вниманието изда-
телят ПП ГЕРБ Стралджа, без да 
може да измисли нещо смислено 
и интересно, явно се надява само 
на имитацията на любимия на 
всички в.“Стралджански вести“. 
В разпространявания лъжовен 
брой, освен опита за измама с име-
то, е пълно с неверни „новини“ 
и лъжи. Напъните са излишни, 

защото истината ще стане ясна за 
всички по време на събранията, 
които кмета на общината  Атанас 
Киров ще инициира в най-скоро 
време. 

Апелираме към жителите на 
града и селата да различават 
оригинала от фалшивото!

Апелираме към издателите  на 
измисления „вестник“ да спрат с 
лъжите и фалшивите новини за-
щото успешна политика се прави 
с труд и истина, както стана видно 
през последните 4 години!

МЕДИЦИНСКА 
ЛАБОРАТОРИЯ
„ЛИНА“ ВЕЧЕ 
И В СТРАЛДЖА
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ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ ОБЕДИНЯВА ПИШЕЩИ И ЧЕТЯЩИ

В ПРЕГРЪДКИТЕ НА ВИТОША И РОДОПИТЕ!

Повече от 40 са  учредителите  на новия Литературен клуб 
в Стралджа, който стартира на 21 юни по идея на общинското 
ръководство.   „В селище като нашето  с богата история, с хора, 
дали своя принос, доказали своето отношение към литературата 
и изкуството, днес живеят достойни продължители на тяхното 
дело. Нека заедно да сложим началото на един активен творчески 

клуб!“ Така Гроздан Иванов, зам.кмет на общината, отправи 
покана към любителите на художественото слово, автори на 
книги, краеведи, активни читатели от Стралджа и Зимница, 
посвещавайки събитието на  50-годишнината от обявяването 
на Стралджа за град.  Г-н Иванов  сподели идеята  този клуб да 
бъде проводник на всяка прогресивна идея свързана с гостуване 

на изявени български писатели и поети, представяне на млади 
или утвърдени таланти от града и общината, обмяна на опит с 
други подобни организации, посещение на национални изло-
жения на книги и др. Очаква се  стралджанския клуб да получи 
подкрепата на  творчески личности  като Веселина Седларска  и 
Станислав Марашки, също със стралджански корен. Не е невъз-
можно до края на годината членовете на клуба да се срещнат и 
с   автора на „Физика на тъгата“ Георги Господинов. Всъщност 
клуба има свой творчески план и в него фигурират ред други 
съвременни автори. Няма да бъдат пренебрегвани и местните 
творци. През есента предстоят литературни четения със Станка 
Парушева, Георги Александров, както и с някой от краеведите 
в общината. Задължителна част от дейността на творческия 

клуб ще бъде провеждането на вечери с посвещение на Яворов, 
Станка Пенчева, Елисавета Багряна и др. , творци свързани със 
Стралджа и общината. Има идея за организацията на една Вечер 
на младите таланти от града, а такива не липсват. Достатъчно 
е само да споменем името на Димитър Драганов, студент във 
ВТУ, който вече има не малко награди от национални конкурси 
за поезия и проза. 

В ръководството на клуба са избрани Димитър Стоянов, Весела 
Драмжиева, Кина Кунева, Надя Жечева от Стралджа и Антоанета 
Атанасова от Зимница.

Ето, така стъпка по стъпка, Литературния клуб на Стралджа 
ще доказва умело съчетаване на традиция и новаторство. И ще 
пише своята нова история. 

Над 80 любители на хубавата българска 
книга от Стралджа, Ямбол, Варна, Воденичане, 
Зимница си дадоха среща в Стралджа, където 
местния Литературен клуб организира своята 

първа творческа вечер с посвещение на първа-
та книга на земляка Пенко Пенков „Тополи по 
пътя“. В приятна и задушевна атмосфера  след 
представяне на автора водещата Надя Жечева 

сподели своите мисли за тази „ фантастична 
и толкова човешка книга, която деликатно до-
косва най-тънките струни на човешката душа“. 
Впечатляваща беше дисекцията на книгата, 
поднесена от Димитър Стоянов, преподавател 
по български език и литература в СУ“П.Яворов“. 
Подчертавайки, че“ автора притежава  изключи-
телни умения да маркира сюжети, които държат 
в напрежение читателя от първата до послед-
ната страница“, той добави: „Вниманието му е 
насочено към  изследване душевността на три 
поколения, вместени в една сложна  вертикална 
и хоризонтална времева парадигма. Среща ни 
с герои , които размишляват за съдбоносни въ-
проси. А тези въпроси опират до съдбата на чо-
вечеството в една непредсказуема технотронна 
епоха на тотални промени в научното познание 
и експерименти.“ Според Димитър Стоянов  де-
бютната книга на Пенко Пенков  е един чудесен 
български , тракийски фентъзи роман. Свое зна-
чение има фактът, че авторът  перфектно владее 
лексиката на научната инвенция, , не се страхува 
да използва и езикови клишета, характерни за 
речта на различните възрастови групи, , усвоил 
е маниера на детската реч, пренася читателя ту в 
София, те в Малта, ту в Мексико, ту в Ямбол и 
то с аргументи на познавач на чуждите страни.. 

Но …действието си остава в тракийското село!“ 
Някак естествено,  според Д.Стоянов, се налага 
мнението, че „ тази дебютна книга на Пенков 
много напомня за Дан Браун и неговия роман 
„Шифърът на Леонардо“.

В този момент поздравление към госта поднесе 
Гроздан Иванов, зам.кмет на общината, който 
сърдечно стисна ръката на Пенко с пожелание за 
нови творчески успехи и нови срещи с почитате-
лите на българската книга. Той поднесе от името 
на кмета Атанас Киров плакет на общината.

Неусетно за всички премина останалата част 
от вечерта. Пенко Пенков  не само сподели раж-
дането  идеята за книгата и цялата история по 
написването й, свързана с един сън. С познанията 
си по астрономия той провокира  присъстващите 
доказвайки им, че „Каквото е горе, такова е и 
долу. Каквото е на небето, такова е и на земята“. 
На екрана всички видяха съзвездието Орион и 
проекцията  на земята, където са могилите на 
с.Воденичане. А Пенко  вече подсказваше друго 
–  че загадъчното е около нас, че трябва да имаме 
сетивата за всичко, което ни поднася природата, 
да се замислим какво ни прави хора, да запазим 
човещината си и да не се свеним да я показваме.

Много от младите хора в залата се обърнаха 
с въпроси към автора на книгата, който отго-

варяше с готовност, 
подробно и достъпно. 
Интересно прозву-
ча и предложението 
на краеведа Атанас 
Димов за обръщане 
внимание и върху 
местността „Гъстите 
могили“ в Стралджа  
заедно с въпроса има 
ли мегалити в района.

Г р у п а т а  о т 
Воденичане  мило 
приветства Пенко. Кметът на селото Милен  
Ангелов му поднесе специален подарък с обе-
щание за среща в родното село.

ПЪРВА ТВОРЧЕСКА СРЕЩА  НА ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ СТРАЛДЖА

БЛАГОДАРНОСТ

През летните дни на месеците  ТД "Кале"  организира походи до Черни връх - Витоша и 
Родопите- вр.Свобода и вр.Преспа. Въпреки нощното пътуване, веднага след настаня-
ването, поехме към върха според правилото, че върховете е най-добре да се изкачват 

до обедните часове. Пълзящата мъгла беше покрила Черни връх /2290 м н.в./, но докато стигнем 
се проясни и се откри панорамната гледка към София и софийското поле. Докато се любувахме 
на красотите в отделни моменти мъглата на вълма преминаваше със студения си дъх, а докато 
слизахме почти ни изтика до хижата, където нощувахме. Останах изненадан от издръжливост-
та на женската част на групата, които се доказаха и този път с първо изкачване над 2000 м. На 
следващия ден имахме възможност да посетим някой обекти от 100-те туристически обекта в 
София. Неблагоприятната метеорологична обстановка със заплаха за гръмотевични бури беше на 
път да ни откаже от Родопите.  Комфортно беше пътуването ни до с. Манастир общ. Лъки. Това 
е най-високопланинското село на Балканския полуостров - 1500 м н.в. На площада ни посрещна 
моя приятел Петър, който със семейството си прекарва летните месеци в родното си село. Той 
почерпи групата с кафе и осигури разглеждането на местния етнографски музей. После ни съ-
проводи до хижа "Свобода"/ 1823 м н.в./ изкачи с нас връх "Свобода"/ 1915 мн.в./, където заста-
нахме зад плочата на Момчил войвода, за да закрием с телата си незаконния паметник на Енихан 
баба, турски разбойник. Гледките са очарователни с овалите на родопските масиви минаващи на 
гръцка територия. Автобусът с Петър се върна в селото, а ние продължихме по пътеката за връх 
"Преспа"/ 2000 м н.в./ Както на много места в планините ни, на възлово място нямаше указателна 
табела, а подвеждаща маркировка ни заведе до задънена поляна в подножието на върха, просто 
на метри от самият връх. Това било място за захранване на мечките! Слава Богу, оставихме ги 
гладни.  Приятно отморени, пренощувахме на хижа "Преспа"/1785 м н.в./. Сутринта поехме към 
Хайдушки поляни с езерото от там през   с. Манастир  до водопада "Свети Дух".  Насладата бе 
неописуема, водните пръски превърнати във воден прах ни преобразиха, взехме от човечността 

на планинците и се разделихме приятелски с манастирци. На връщане минахме отново през 
красивия град Лъки, спряхме и на Бачковския манастир. 

Атанас БАЛЪКЧИЕВ

Представителна група на наскоро учредения 
литературен клуб – Стралджа взе участие в 
организираните за първи път „Захари Стоянови 
„ четения в с.Медвен.  Проведени под надслов 
„От медвенските поля до Народното събрание" 
и  посветени на родения в Медвен  летописец 
на Априлското въстание Захари Стоянов както 
и във връзка  със  130 годишнината от неговата 
кончина, четенията събраха множество  гости. 
Организаторите от областна администрация 
Сливен, община Котел, кметство с.Медвен се 
бяха погрижили  за създаване на една неверо-

ятна родолюбива обстановка , в която имаше 
и българска народна музика в изпълнение на 
млади таланти от СМУ“Ф.Кутев“ Котел,  и 
представяне новата книга та Любомир Котев 
„Записки по записките“ , и припомняне  бурния 
живот и дело на Захари Стоянов, мнения, както и 
награждаване на ученици за участие в тематичен 
конкурс. Много интересно прозвуча изказването 
на проф.Пламен Павлов, водещ на предаването 
„Час по България“ и преподавател във ВТУ“Св.
св.Кирил и Методий“, който не пропусна да 
коментира, че  в образователната ни система 
творбите на Захари Стоянов не се изучават и 
това трябва да бъде поправено. Предложението 
подкрепи и  чл.коресп. Иван Гранитски, лите-

ратурен критик и  издател.
Благодарение съдействието на г-жа  

Димитринка Петкова, зам.областен управител 
на област Сливен Димитър Стоянов , предста-
вител на Литературен клуб Стралджа  имаше 
възможност да изрази мнение за празника в 
Медвен . Силните думи, интересния  анализ 
приковаха вниманието на присъстващите.  С 
видимо одобрение бе посрещнат и поздра-
вителния адрес от името на Атанас Киров, 
кмет на община Стралджа, в който заедно с 
поздравленията към организаторите , се казва: 
„Четенията, посветени  на поборника и автор на 
„Записки по българските въстания“, безспорно 
предизвикват интерес и възхищение, те са повод 
за привличане на  младите , за предизвикване  на 
така необходимото ни национално самочувствие 
и гордост от богатата  история и  личностите,  
които ни дават пример за достойнство, чест, 

любов към родината“.
 С поклон пред  Захари Стоянов всички учас-

тници в срещата поднесоха венци  и цветя пред 
паметника му в родното село. Стралджанци 
посетиха и родната къща на поборника. В една 
от витрините бяха легендарния куфар на  пред-
седателя на Народното събрание, фракът му. 
Топлата домашна обстановка  доказа начина на 
живот на Захарий и близостта до народния бит.  
След разходката по калдъръмените сокачки на  
балканското село групата от Стралджа  отдъхва 
в една приказна механа където не се размина 
без  пъстърва в менюто. Събраните множество 
впечатления предизвикаха активен разговор за 
славното българско минало, за велики личности 
като Захари Стоянов, за  наследството, което 
трябва да се съхрани и предава на младите. Да 
знаят и да помнят българското!

ОБЕЩАНО – ИЗПЪЛНЕНО!
Паметникът "Жътварка" отново посреща и изпраща всички жители и гости на с.Зимница. При 

строежа на Автомагистрала „Тракия“ емблематичната скулптура , автор на която е скулптора 
Димитър Бойчев от Стралджа , съборена и остава така  през годините. Идеята за възстановяването  
и поставяне й отново е  на кмета на Зимница Милен Стамов. С подкрепата на Атанас Киров, кмет на 
община Стралджа,който разрешава бюджетните разходи,  паметникът отново е върнат на главния път. 
Зимничани не само одобряват поставянето на култовия знак   там, където му е мястото, те се радват 
и благодарят от сърце на г-н Киров и г-н Стамов  за намесата и активните действия, за да не  стои 
„Жътварката“забравена и буквално захвърлен на бунището.На юнското заседание на ОбС Радина 
Петрова, общински съветник, изрази благодарността на съселяните си за доброто дело, а кметът 
на общината Атанас Киров увери,   че  скоро в северната част на главния път ще бъде поставен и  
другия паметник - "Овчар с куче".

Уважаема редакция, 
Искаме чрез страниците на нашия вестник да отправим своята най-искрена благодар-

ност към кмета на общината г-н Атанас Киров за своевременната реакция  по ремонта на 
чешмата при гробищата както и за периодичното косене на тревата в този район.

Благодарим Ви!

От група стралджанци

ДА ВЪЗСТАНОВИМ ЗАЕДНО „СЪБКИНА ЧЕШМА“!

Интересно и богато е миналото на  страл-
джанския край. Днес ще открехнем само една 
от страниците й, за да си припомним легендите 
за изграждането на „Събкина чешма“. Една от 

тях разказва , че преди много години над село 
Мокрен имало българско село, чиито ниви били 
в района на днешната местност Попова трънка. 
В близост се намирал извор, откъдето селяните 
си наливали вода. Събка и брат й, който бил 
свещеник,  отивали на нивата и се отбили на 
извора за вода. Там ги пресрещнали турци, 
които убили мъжа, а Събка насилили. Вторият 
брат отмъстил за сестра си и брат си, но цялото 
село, от страх да не бъде изклано, се премес-
тило под връх Кръста, където възникнало село 
Юрт / близо до днешното село Терзийско/. От 
тогава  изворът носи името „Събкина чешма“, 
а местността – „Попова трънка“.

Самата чешма в сегашния й вид, е изградена 
през миналия век.  Под напора на годините из-

ворът остава позанемарен и днес се нуждае от 
човешка грижа. Представителите на ТД“Кале“ 
сложиха началото на благотворителна кампания 
за набиране на средства с които да се осигури 
желания ремонт. , да се облагороди мястото, 
да се поднови тръбата, да се оформи кът за 
почивка с пейки и навес. Събкина чешма е част 
от екопътеща от хижа „Люляк“ с маркировка 
до „Залъмова чешма“ в близост то Терзийското 
кале. Възстановяването й е направено от  ро-
долюбците на Лозенец Янко Борисов и Георги 
Рахнев.  Както потвърди Едрьо Шидерски, след 
направено изследване на водата на тази чешма 
става ясно, че водата е една от най-хубавите в 
района, с идеални питейни качества.

Любители на туризма, природозащитници, 

историци и родолюбци, включете се в дари-
телството и заедно да възстановим „Събкина 
чешма“, за да се превърне тази местност в лю-
бимо място за посещение от деца и възрастни. 

ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ – СТРАЛДЖА УЧАСТВА В 
„ЗАХАРИСТОЯНОВИТЕ“ ЧЕТЕНИЯ В МЕДВЕН

ГОСТУВА ПЕНКО ПЕНКОВ С ПЪРВАТА СИ КНИГА „ТОПОЛИ ПО ПЪТЯ“
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ОБЩИНА СТРАЛДЖА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

ДЕТСКИЯТ СЪСТАВ НА ФА“ВЪЖИЧКИ“ С 
ДИПЛОМ ЗА ВЯРНОСТ КЪМ ТРАДИЦИЯТА

В изпълнение на проекта „С от-
говорност и грижа за децата от 0-7 
години от община Стралджа – 2“, 
услуга „Допълнителна педагоги-
ческа подготовка за повишаване 
на училищната готовност за равен 
старт в училище“, екипът орга-
низира разнообразни дейности 
в лятното училище и привлече 
интереса на множество малчугани. 
Чрез съхраняване и доразвиване 
придобитите знания и умения на 
децата за учебен труд  всяко от тях 
се приобщава и изгражда навици за 
постъпване в първи клас.  Игрите 
по физическа култура се редуват 
с  конструктивно-технически дей-
ности и изобразително изкуство. 
Не по-малко интересни се оказват 
и заниманията по български език 
и математика математика. Отделя 
се време за обучение в хигиенни 
навици, запознаване с растения и 
животни, грижа за природата. Така 
в игри и приятно общуване преми-
нават летните месеци и с очакване 
на септемврийските учебни дни. 

За поредна година читалища от различни селища на общината 
изпратиха свои фолклорни състави на  празника „Славееви нощи“ 
в Айтос. Сред тези, които  показаха красотата и богатството на 
народните песни и танци бяха представителите на НЧ“Просвета“ 
Люлин, които спечелиха първо място  в своята възрастова група. 
С награда за трето място се завърнаха  Танцова група „Росна кит-
ка“ Лозенец, които показаха майсторско изпълнение на „Ситно 
шопско“ и „Ганкино“. Трето място завоюва и  Певческата  група  
на Воденичане. Сред участниците в събора бяха и самодейците от 
Иречеково, Недялско, Богорово,  Войника, Първенец, Александрово.

 Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе 
в сила след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли. 
Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от 
Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът 
за предварителен контрол, текущ контрол върху изпъл-
нението по предоставянето на механизма лична помощ и 
последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и 
сключването, изменението и прекратяването на споразуме-
нието за предоставяне и ползване на лична помощ между 
ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както 
и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване 
на изискванията на трудовото законодателство.

До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма 
за лична помощ имат:

1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 
90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно 
намалена работоспособност;

2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 
50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно 
намалена работоспособност;

3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и 
над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на 
трайно намалена работоспособност.

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания 
с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 
380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава 
по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от 
Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответ-

ната община, която съгласно закона е доставчик на лична 
помощ. Конкретната сума се изчислява на база на опреде-
ления брой часове лична помощ, умножена по часовата 
ставка за положения труд от асистентите. Превеждането 
на средствата става след определяне на асистент на детето 
и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен 
човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с 
право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване 
на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, 
която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, 
да се превежда от Националния осигурителен институт на 
Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на 
това съгласие АСП ще превежда получените средства на 
кмета на общината, която ще е доставчик на лична помощ.

 
ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивиду-
ална оценка на потребностите и е издадено направление 
с определен брой часове за лична помощ от Дирекция 
„Социално подпомагане“- Ямбол, изнесено работно място- 
гр. Стралджа може да заяви предоставянето на механизма 
лична помощ.

Заявлението - декларация (по образец) се подава в  Община 
Стралджа, ул. „Хемус“ № 12, всеки работен ден от 08.00 ч. 
до 17.00 часа, лично или чрез упълномощено от него лице 
до кмета на общината по настоящ адрес.

В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма 

да получава друга подкрепа за задоволяване на същите 
потребности за периода, през който ще му бъде осигурена 
лична помощ. Човекът с увреждане може да избере асис-
тент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил 
това, общината, която е доставчик на лична помощ, може 
да предложи асистент.

Към заявлението се прилагат направлението с определе-
ния брой часове лична помощ и документ за самоличност 
на човека с увреждане (за справка) или на неговия законен 
представител (за справка). 

 
АСИСТЕНТИ

Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено 
под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление 
от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за за-
щита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател 
на лична помощ. Няма доходен критерий за назначаване 
на личен асистент.

Кандидатът за асистент подава до Кмета на Община 
Стралджа заявление по образец към което прилага:

1. Документ за самоличност (за справка);
2. Автобиография;
3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асис-

тент работи, или декларация, че няма сключен трудов 
договор (по образец);

/продължава на стр. 8/

МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

ПРОЕКТ“С ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА ОТ 0-7 ГОДИНИ ОТ ОБЩИНА СТРАЛДЖА – 2“

ФА“Въжички“  при  НЧ“ 
Стралджа 2016“ взе участие 
в организирания за първа го-
дина  в Стара Загора  Детско-
юношески  фолклорен танцов 
фестивал "С настроение под 
липите".

Детският танцов състав към 
ФА "Въжички" се представи  
с програма от три подгру-
пи:  "Тропнете , да тропнем", 
"Пеперуда" и "Цветница". 
Малките танцьори  от атрак-
тивната стралджанска група 

с настроение и енергия, с 
много усмивки  показаха, че 
са до- стойни наследници , 
разпространители и ценители 
на българското фолклорно бо-
гатство.  

Полъхът на топлия вятър, 
примесен с аромата на липи-
те, допринесе за незабравими 
преживявания на децата, за 
прекрасното изпълнение, за 
бурните аплодисменти, отпра-
вени към малките танцьори. 
Доволни и щастливи, горди  от 

присъдения „Диплом за вярност 
към традицията“, те споделиха 
желанието си да продължават  
традицията името „Въжички“ да 
се свързва само и единствено с 
успехи на сцената. „Щастливи 
сме от поредния успех! Радваме 
се , че усилията ни се оценяват 
и сме класирани в състезание 
с много други силни състави! 
Това ни мотивира да работим 

още по-усърдно!“ сподели 
Нели Тончева Кавалджиева, 
председател на читалището , 
изразявайки благодарност и към 
хореографа  Каньо Канев.

Групата беше поканена да 
участва в  дефиле по главната 
улица в града на липите. Гости 
и домакини ги спираха, за да се 
снимат, да им се радват, да ги 
насърчават.

„СЛАВЕЕВИ НОЩИ“ 
АЙТОС 2019 С 
НАГРАДИ ЗА 

САМОДЕЙЦИТЕ ОТ 
ОБЩИНАТА 

ПРАЗНИК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МВР – СТРАЛДЖА

На снимката:почти целия личен състав на 
РУ – Стралджа, на 1.05. 1985г.

Прави от ляво на дясно : 
Мл.районен инспектор Делчо Делчев, Мл.районен инспектор Атанас 

Андонов, Йордан Шидерски – нач. РУ Стралджа, РИ – Вичо Маринов, 
Мл.районен инспектор Йордан Йорданов, Младши РИ  Георги Вълков

Клекнали от ляво надясно:
Мл.РИ Димитър Караколев, Мл.РИ Петко Петков, Мл.РИ Васил 

Петков/починал/, Мл.РИ Костадин Ив.Стойков, /отсъстват: мл.РИ 
Гено Вачков, мл РИ Николай Андонов и мл.РИ Димитър Панайотов/

Снимката е предоставена от Атанас Андонов  

По повод отбелязването на 140 години МВР 
и 50 години от обявяването на Стралджа за 
град, Община Стралджа организира среща  
със   служителите от РУ – Стралджа, бивши и 
настоящи. Лично Атанас Киров, кмет на общи-

ната, приветства полицаите, изразявайки своята 
благодарност за всеотдайната им и отговорна 
работа осигуряваща спокойствието и сигурнос-
тта на гражданите от общината. Като жест към 
тези, които са отдали години за изпълнение на 
служебния дълг, г-н Киров връчи Почетен знак 
на Йордан Шидерски, дългогодишен началник 
на РУ – Стралджа и на Пеньо Жеков, първия 
пожарникар на Стралджа. 

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ОСИГУРЯВА ПРИЯТНИ И 
ПОЛЕЗНИ ЗАБАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЦАТА

МЕДИЦИНСКА ЛАБОРАТОРИЯ „ЛИНА“ ВЕЧЕ И В СТРАЛДЖА
Медицинска лаборатория „ЛИНА” вече 

има свой филиал и в Стралджа. Той се 
намира на площад „Демокрация” 1, етаж 
1 и е с работно време от 07:30 – 13:00 в 
дните от понеделник до петък.  В него се 
извършват широк спектър от лабораторни 

изследвания. Пълният списък може да бъде 
открит на www.lina-bg.com.

„ЛИНА“  има фиалиали в областите 
Бургас, Варна и Ямбол. Тя е първата ме-
дицинска лаборатория у нас, която въведе 
месечни профилактични кампании, подхо-

дящи за скрининг на широкоразпростране-
ни заболявания. Тяхното предимство е , че 
изследванията се извършват с отстъпка от 
40% до 50 %, което е изключително удобно 
за пациентите, които не могат да използват 
талон-направление от личния си лекар в 

дадения момент. Те често включват и по-
казатели, които не се поемат от Здравната 
каса. Профилактичните кампании важат и 
във филиали в Стралжда. 

Лабораторията се намира в сградата на 
поликлиниката.
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Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.40-0099 – С01 от 23.05.2019 
г. по проект „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в Община 
Стралджа и Община Болярово”

Програма: Оперативна програма „Развитие на човешки-
те ресурси“ 2014-2020 г., по процедура BG05M9OP001-2.40 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 
Компонент 2”

Основна цел на проекта: Да се подобри качеството на живот и 

възможностите за социално включване на хората с увреждания 
и възрастните хора в община Стралджа и община Болярово 
чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и из-
граждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за 
предоставянето им.

Обща стойност: 195 136,16 лв., от които 165 865,74 лв. фи-
нансиране от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд и 29 270,42 лв. национално съфинансиране.

Целеви групи: Проектното предложение е насочено към 
възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за 
самообслужване и хора с увреждания и техните семейства, като 
броят на лицата, включени в проекта,  е 64 бр. потребители, 
както следва:

- 41 лица на територията на Община Стралджа
- 23 лица на територията на Община Болярово

Дейности по проекта

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани 
здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и 
възрастни хора на територията на община Стралджа и община 
Болярово;

2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консулти-
ране;

3. Оптимизиране на качеството на предоставяните патро-

нажни грижи чрез повишаване и поддържане на компетентността 
на персонала и изграждане на модел за обективно и емоционално 
устойчиво професионално поведение;

4. Техническо и материално обезпечаване на предоста-
вянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални 
услуги;

5. Осигуряване на подходящи помещения, необходими за 
предоставянето, управлението и координирането на патронажни-
те грижи, посредством осъществяване на строително-ремонтни 
дейности

Срок за изпълнение: 18 месеца

ТРИ ГОДИНИ ЙОГА – ПРАКТИКА В СТРАЛДЖА 
ИЛИ КАК ДА БЪДА ЩАСТЛИВ?

Георги Александров Димитров  е роден на 22 март 
1982г.  Духовното име, дадено му от по-висши учители 
при инициирането му за по-висш учител  е Вигнешвара. 
Има висше образование, специалност „Финанси“ от 
Стопанска академия „Д.А.Ценов“- Свищов. С йога за-
почва да се занимава през 2014г. Обучението за йога 
учител е преминал в Индия , щата Керала, в Шивананда 
Ашрам. Освен в България е преподавал  в редица страни 
–  Индия, Шотландия, Япония, Италия и др. Общувал е с 
някой от т.н. светила или светии в тази общност – йога 
последователи и практиканти  , гурута, свамита и др. 
Някой от тях са  световноизвестния гуру Муджи, свами 
Джанардананда , свами Парамананда. Посещавал  е много 
от най-светите места в Индия.

Водил обучения за бъдещи йога учители в Индия, курс над 
200 човека, а в момента преподава в Ямбол и Стралджа, 
което е и повод за интервюто.

- Вече три години в Стралджа една ентусиазирана 
група практикува йога. Как обяснявате  този интерес 
и това постоянство?

- Интересът възниква от факта , че няколко лич-
ности проявяват първоначалния интерес към йога , а в 
последствие, благодарение на тяхното обединяване и 
разпространяване на информацията, се организира хубава 
група от около 15 човека за първата практика. Разбира се,  
през периода от хората, които практикуват някой са пре-
кратили , други нови са дошли , но едно основно ядро от 
около 8 – 10 човека през цялото време неотклонно остава. 
Бих могъл да цитирам една от практикантките,  Стоянка 
Кирова, която сподели в края на една практика: „ Усещам, 
че трябва да съм абсолютно редовна защото в противен 
случай изтървам благоразположението на духа  и здравето 
си.“ Това е отговорът на въпроса за  постоянството. Зад 
него стои точно това – хората да усещат и да приемат това, 

което йога практиката може да ни даде. 
-  Нека обясним какво  представлява йога – 

наука, медитация, практика, изкуство, религия или 
просто начин на живот?

- Всъщност йога е абсолютно всичко това. Както 
науката се развива от хилядолетия и напредва малко по 
малко , както изкуството и религията се видоизменят , 
променят и развиват непрекъснато , а от друга страна , 
за да постигнем по-добри резултати в каквото и да е,  се 
нуждаем от повече практика. Когато съчетаем всичко горе-
изброено стигаме до начин на живот.  Всеки сам за себе си 
може да избере кой аспект от йога може да следва най-вече. 
Има хора които предпочитат физическите практики, има  
които предпочитат медитация, а има и други които четат 
свещени книги, коментари  и ги обмислят дълго преди 

медитация. С няколко думи в отговор на въпроса,  йога 
означава  единство на тяло, ум и дух.

- Как йога промени Вас самия, какво ви даде?
- Всъщност промяната която йога оказа върху мен 

мога да определя като коренна. Преди животът да ме 
сблъска с йога  аз пушех, употребявах алкохол, обожавах 
да ям месо, до голяма степен нямах контрол над делата 
и емоциите, който имам днес, бе лесно да виждам недос-
татъците на другите хора, проектирайки ги през собстве-
ната си призма… И тук йога дойде. Чрез йога разбрах, че 
всеки един от недостатъците, които виждам у другите,   е 
всъщност мой личен недостатък. А това от своя страна 
провокира у мен изгарящо желание  да променя тези 
свои несъвършенства, които носеха по-скоро негативни 
емоции.  В днешно време бих могъл да кажа, че йога ми е 
дала спокойствие, баланс, засилена интуиция, обективен 
поглед върху случващото се, внимателен анализ от много 
страни,  и разбира се, здраве.

- „Родината“ на йога съвсем не е България,  нор-
мално ли е тук, у нас йога да става все по-популярна? 

Имаме дори примера със 
Стралджа, един малък град.

- Да, родината на йога не е България. Но тук бих 
могъл леко да се заиграя с  българското, произходът ни и 
хилядолетните ни корени. В днешно време можем да наме-
рим дори информация, че сме братски народи с Япония, с 
племената от монголските степи и, естествено голяма част 
от Индийския полуостров. Бих задал и следния въпрос: 
Дали България е родината на будизма, християнството, 
ислямът, или която и да е друга религия? Можем да се 
огледаме около нас , да забележим предметите, които ни 
обграждат и да преценим колко от тях са всъщност бъл-
гарски. С това не искам да кажа, че България е маловажна 
или да я обезценявам, искам да кажа, че съзнанието на 
човек трябва да е отворено, за да може да приема  различни 

позитивни практики идващи дори и от други култури. 
- Случайно ли е, че избрахте Стралджа  за йога-

практика?
- Не, не е случайно. Поради простата причина 

че изборът не е мой. Стралджа ме намери чрез Марина 
и Мариана Вълеви, а чрез йога аз се научих да следвам 
вратите, които вселената ми отваря. И така последвах тези 
две значими фигури за йога практиката в Стралджа.

- Твърди се, че дишането е много важно при 
практикуване на йога. Вярно ли е, че…  дишането може 
да ни направи щастливи?

- Преди да отговоря на въпроса за това колко важно 
е дишането при практикуване на йога бих желал да вметна 
няколко философски нотки относно щастието. Преди около 
две години присъствах на лекция на определен индийски 
гуру,  който често, в хода на лекцията, получаваше въпроса 
„Как да бъда щастлив?“. Съответно за мен остана запеча-
тан отговорът му , че всъщност всеки един, който задава 
този въпрос, не знае … какво е щастие. Той се позова на 
факта, че хората отъждествяват щастието си с временни 
явления и материални блага. И затвърди тезата си с това, 
че колкото щастие даде определен предмет или явление, 
точно толкова нещастие ще получат тези хора, когато 
този предмет или явление прекратят съществуването си. 
В този ред на мисли дишането може да направи човек 
щастлив стига той да осъзнава  истинските потребности 
и възможности на тялото, духът си и балансирането на 
двете мозъчни полукълба. 

- Обобщете какво може да даде йога на тези, 
които са направили този избор?

- Йога е практика, която започва  от първо ниво на 
пирамидата. Почти всичко в нашия свят е пирамидално 
устроено. По същия начин е и в йога практика и  осъзна-
ването. Първото ниво в йога е физическа практика. Това 
е практика чрез която човек може да постигне  доста 
задоволително здраве, а от там и спокойствие на ума, що 
се отнася до болежките на тялото. От там нататък през 
следващите нива се преминава през балансиране на ума и 
все по-едва доловими енергийни работи. За повечето хора 
на които преподавам в България  и в Стралджа,  с удовлет-
ворение бих могъл да заявя, че виждам у тях промяната, 
която започва да засяга ума, чрез спокойствието, баланса 
и възможността да се концентрират в настоящият момент. 

- Какво ново ще се случва в групата на Стралджа, 
как ще поддържате  интереса на   участниците да про-
дължават напред?

- Аз мога да направя много малко за да провокирам 
интересът на участниците. Йога учителят е онзи , който би 
прегърнал  и обичал всеки, който желае да получи знание, 
от там нататък волята , дисциплината, постоянството, са 
единствено и само приоритет на самите йога практиканти. 

Разбира се, от време на време е хубаво практиките да бъдат 
разнообразявани,  да се водят  медитации или звукотерапии. 

- Какво е мотото, с което  останалите хора биха 
могли да търсят положителна промяна за себе си  и 
околните?

- Свамишивананда казва следното: „Когато една 
мисъл се появи няколко пъти в ума ти,  ти ще я претвориш 
в действие, когато повториш това действие няколко пъти, 
ти ще го превърнеш в навик, поредицата от навици  ще 
формират твоят характер, а твоят характер ще формира 
твоята съдба . Бъди наясно с мислите си, тъй като те ще 
формират живота ти и не позволявай негативните и лоши 
от тях да имат благодатна почва в ума ти!

Интервюто взе 
Надя ЖЕЧЕВА

ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА В ОБЩИНА 
СТРАЛДЖА И ОБЩИНА БОЛЯРОВО”

 С наказателно постановление № Н-84/19.07.2019г. Атанас Киров, кмет 
на община Стралджа,  постановява  наказание на Георги Румянов Милев 
от гр.Стралджа, глоба в размер на 100 лв. за нарушение на чл.2, ал.1 от 
Наредба № 1 на Община Стралджа, за това, че на 24.06.т.г. има скандално 
и непристойно поведение, изразяващо се във викане на висок глас, както и 
арогантно отношение към органите на МВР, с което нарушава обичайните 
норми за морал и поведение на обществени места.

Глобата е заменена с ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.
С наказателно постановление № Н 89/24.07.2019г. кметът на общината 

Атанас Киров постановява  наказание на Иван Еленков Стоилов от Стралджа, 
глоба, която е заменена с ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, затова, че на 6 юли 
т.г. същият имал скандално и непристойно поведение изразяващо се във 
викове и обиди спрямо друго лице, с което е нарушил чл.2, ал.1 от Наредба 
№1 на общината.

Клуб на фондация „Петър Дертлиев“ – Стралджа проведе среща 
с  гражданите на Стралджа. Димитър Войводов, ръководител на 
клуба,  запозна присъстващите с целите и задачите , които си по-
ставят българските социал-девократи, припомни делото на Петър 
Дертлиев и призова  към активна работа.  „Нашата кауза е да има 
работа и доходи  за всеки българин, които да му гарантират дом, 
храна, облекло, образование, здравеопазване.“, каза той.

ПЛАТЕНО 
СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕНО 
ПОРИЦАНИЕ

Фирма „Денис Строй 
91“/ магазин за стро-
ителни материали и 
промиалени стоки/ 
ТЪРСИ ПРОДАВАЧ-
КОНСУЛТАНТ

На 4-часов работен 
ден.

З а  и н ф о р м а ц и я : 
Мариана Вълева, тел. 
0882 28 38 07 / или в ма-
газина на място/

В клуб „Дълголетие“ посрещ-
наха своите приятели от с.Межда 
както повелява традицията  - с 
хляб и сол, с цвете, песни , 
усмивки и настроение. За да се 
превърне срещата в едно приятно 
преживяване и  желание за под-
държане на контактите. Двата 
пенсионерски клуба предста-
виха фолклорните си програми. 
Стралджанци  не само зарадваха 
приятелите си с красивите на-
родни песни, но и с поезията на 

Георги Александров, с  хумора 
на Руска Балтова, с  богатата 
трапеза и кулинарните умения 
на домакините, с танците. Радка 
Баева, председател на клуба от 
с.Межда благодари за сърдечното 
посрещане и изрази желанието  
следващата среща да бъде  на 
тяхна територия. Според Донка 
Атанасова, председател на клуб 
„Дълголетие“ Стралджа , която 
е родом от с.Межда, това е една 
незабравима среща, наситена с 

емоции и настроение. „Ние се 
стремим да поддържаме връзки 
с различни клубове от цялата 
страна, това изпълва делниците 
ни с приятни преживявания, 
контакти.

Благодарности към общината, 
благодарение на която имаме тази 
прекрасна база, имаме възмож-
ност и да ползваме транспорт 
по график за пътуване с обмяна 
на опит с нашия приятели от 
страната“, допълни тя.

СЕЛО МЕЖДА НА 
ГОСТИ В СТРАЛДЖА

ДОБРА 
НОВИНА ЗА 

ДЖИНОТ
Вече е факт реставрирания в село Джинот войнишки паметник 

на загиналите през Втората световна война. Средствата, 5 000 лв.,  
са отпуснати от правителството по искане на областната управа. 
Проектът на община Стралджа осигури обновлението на реликвата, 
строена преди около 60 години в памет на героите.

Село Джинот дава 23 жертви в Балканската война и още 17 в 
Първата световна. 

„Паметникът е част от нашата история. Той не само е  нашето 
признание към подвига и саможертвата на загиналите за свободата, 
но и пример за младото поколение, което трябва да учим на родолю-
бие и уважение към героичното ни минало.“, споделя кмета Георги 
Димитров.
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ПРОЕКТ „ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОБЩИНА СТРАЛДЖА-С НОВИ СИЛИ НАПРЕД”

В община Стралджа продължава работата 
по проект „Общинско социално предприятие 
за озеленяване и благоустройство,Община 
Стралджа-с нови сили напред” с оглед постигане 
на основната му цел и постигането на заложе-
ните специфични цели , а именно : 

Предоставяне на възможност за социално 
включване на 20 лица, чрез осигуряване на зае-
тост в социалното предприятие, психологическо, 
мотивационно и професионално подпомагане;

Повишаване на икономическия потенциал 
на лицата, включени в дейностите  по проекта;

Дейностите по проекта са свързани с озеле-
няване , почистване и поддържане на зелените 
площи в общината – паркове, градинки, гро-
бищни паркове и сервитут на пътища.

За осигуряване на подходящи условия за цве-
топроизводство е ремонтирана съществуващата 
оранжерия.

Стойност на проекта:223 515,87
Дата на стартиране:30.05.2018г 

Дата на приключване: 30.09.2019г. 

Договор № BG05М9ОP001-2.010-0221

/продължение от стр. 5/
4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки 

за защита по Закона за защита от домашното насилие по 
отношение на ползвател на лична помощ (по образец);

5. По преценка кандидатът за асистент може да 
представи копие от документ, удостоверяващ успешно 
преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ 
по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности 
за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми 
и проекти.

В заявлението всеки кандидат може да изрази предпо-

читанията си относно лицето с увреждане, за което желае 
да полага грижи като асистент.

Заявлението (по образец) се подава в Община Стралджа, 
ул. „Хемус“ № 12, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 
часа.

С всеки кандидат ще бъде извършено събеседване и 
ще бъде вписан в списъка на кандидатите за асистенти 
в общината.

Реалното предоставяне на лична помощ за хората с 
увреждания ще започне от 01 септември 2019 г. За целта 
желаещите да бъдат включени от тази дата и не са подали 

заявления за изготвяне на индивидуална оценка в Дирекция 
„Социално подпомагане“ – Ямбол, изнесено работно място- 
гр. Стралджа е необходимо да го направят своевременно!

Заявления за изготвяне на индивидуална оценка на 
потребностите и за включване в механизма лична помощ 
могат да се подават и след тази дата.

За допълнителна информация и въпроси тел.:04761/69-
14.

Образци на заявленията може да получите от да изтег-
лите от официалния  сайта на Община Стралджа, раздел 
„Административни съобщения“.

ОБЩИНА СТРАЛДЖА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

Удължаване срока за прием на документи за кандидати за съдебни 
заседатели за Районен и Окръжен съд-Ямбол.

Поради липса на кандидати, временната комисия при Общински 
съвет Стралджа, избрана с Решение № 638, от Протокол № 
45/27.06.2019г., удължава срока за кандидатстване до 30.08.2019г. 

Всички необходими документи за кандидатстване са достъпни 
на официалния сайт на община Стралджа.  

 Председател на временната комисия: /п/
/Янко Добрев/

Стралджа вече има своя девиз. 
Избраха го гражданите, които 
гласуваха на сайта на общината.  
Процедурата, предварително  под-
робно уточнена още през месец 
март, бе съпътствана от събиране 
на всички предложения, които в 
последствие бяха селектирани 
от комисия, назначена от кмета. 
Четирите най-добри бяха  обяве-
ни за публично гласуване. Така с 
подкрепата на 47% от гласувалите, 
девиз на Стралджа става „ С меча 
и щита на Св.Архангел Михаил!“

Конкурсът за избор на девиза бе 
част от програмата за честване  50-годишнината от обявяването на 
Стралджа за град. 

Красив детски празник ор-
ганизира местното читалище в 
Джинот. Под ръководството на 
Калинка Иванов  малчуганите 
от селото се събраха,  за да из-
пратят своите приятели  Ники 
и Габи от Испания, които цяло 
лято бяха на гости при баба 
и дядо. Мотото на веселбата 
беше „С България в сърцето!“. 
С усмивки, песни и игри  заба-
вата в центъра на  предизвика 
интереса и на възрастните, които 
искрено се радваха на детското 
настроение и на това, че малките 
доказват любовта към родния 
край и към родината по свой 
начин. Всички  пожелаха на 
двете момичета, които вече се 
прибират в Испания, здраве и 
до скоро виждане! 

"С България в сърцето!"

ОБЯВЛЕНИЕ

„С МЕЧА И ЩИТА НА 
СВ.АРХАНГЕЛ МИХАИЛ!“С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО!


