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Община Стралджа даде старт по изпълнение на проект : 
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА 
СТРАЛДЖА“ финансиран от Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014-2020г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони“ с договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № 
28/07/2/0/00453 от  22.11.2017г. 

Първата копка бе направена от кмета на общината  Атанас Киров и  
инж.Владислав Василев, изпълнител на обекта, в присъствието на зам.
кметовете на общината Гроздан Иванов и Иван Иванов, кметовете на 
селата Маленово, Чарда, Иречеково и др., експерти от отдел ТСУ при 

общината, представители на строителния и авторски надзор, консултанти 
на проектите, граждани и медии.

„Без тези средства по проекта община Стралджа бе в невъзможност 
сама да финансира ремонта на пътните отсечки. Извървяхме много 
труден път, но сега имаме право да се радваме. Жителите на селата 
Чарда, Иречеково, Маленово, а и всички останали, които пътуват в 
този район, ще бъдат доволни.“, каза при откриването на строителните 
дейности г-н Киров.

Одобрение на стартиралия проект изразиха и кметовете на селата 
Иречеково, Чарда и Маленово, според които тези пътища от десетиле-
тия не са обновявани и хората са изпитвали затруднения в пътуването, 
изразявали са недоволство, докато най-после, с началото на дейностите 
истински се радват.

С изпълнението на проекта ще бъде извършена рехабилитация на  
важни пътни отсечки:

– Път JAM2057 /III-707 Воденичане – Палаузово/ – Иречеково от км 
0+007,71 до км 4+307,80

– Път JAM1052 /І-7, Петолъчката – Ямбол/ – Зимница – Чарда – 
Джинот- /JАМ2058/ от км 0+040.00 до км 4+154.00

– Път JAM2060 /JАМ1059, Стралджа – Атолово/ – Маленово от км 
0+000.00 до км 4+640

Общата дължина на рехабилитираните пътни участъци  е 13, 05409 км.
Обща стойност на проекта: 5 858 836 лв. без ДДС. или 7 030 603 

лв. с ДДС.
Срок за изпълнение: 36 месеца
Предвиден е основен ремонт на участъците с два пласта асфалт, 

направа на ел.кабели за интернет, почистване на канавки и ремонт на 
водостоци и мостове. Изпълнител на СМР е ДЗЗД „Пътища- Стралджа“ 
с управител инж. Владислав Василев. Строителният надзор ще се осъ-
ществява от  „Булконсгруп“ ЕООД с управител инж.Стефан Петров. 
Авторският надзор е на „ПМ архитекти и инж.Страхилов“. Консултант 
на проектите е „Интелиджънт консултинг“ ЕООД с управител Делчо 
Савов.
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Поетапно, по предвари-
телен график в общи-

ната текат обещаните пролет-
ни ремонтни дейности. Така 
дългоочакваната промяна на 
площадката , където зимничани 
предлагат богатата си земеделска 
продукция , вече е преасфал-
тирана. Всъщност този район, 
известен като кооперативния 
пазар на Зимница,  се счита за 
едно от лицата на най-голямото 
село в общината. Освен това се 
намира на главния път Лесово- 
Петолъчката с доста натоварен 
трафик и мнозина от пътуващите 
обичат да спират на пазара.  След 
ремонта производителите на 
плодове и зеленчуци ще бъдат 
далеч по-улеснени в търговията, 
а  достъпът до сергиите  - удобен 
и безпрепятствен. Както потвър-
ди кметът на общината Атанас 
Киров , съвсем скоро ще  започне 
и подмяната на водопровода в 
селото заедно с  асфалтирането 
на близо 8 км. улици. Промяната  
за Зимница продължава!

ОБНОВЛЕНИЕ НА ПЪТИЩА 
В ОБЩИНА СТРАЛДЖА

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕЩАНИЯ

ПЪТ НА МЛАДИТЕ В 
ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Общинското ръководство 
обогатява общинска администра-
ция с  млади и квалифицирани 
кадри

Новоназначените млади и 
квалифицирани специалисти в 
община Стралджа се увеличават. 
Само за последните няколко ме-
сеца почти във всеки отдел има 

попълнения с хора, завършили 
висше образование по различни 
специалности, мотивирани да 
работят в Стралджа, да дадат 
своя принос за развитието на 
родния край.

Подборът на всеки от тях е 
направен  според необходимостта 
от кадри в общината и в изпъл-

нение Програмата на кмета 
Атанас Киров за  привличане 
и утвърждаване на млади спе-
циалисти, които да продължат 
традициите, но и да внесат нова-
торство в работата на общинска 
администрация. 
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БЛАГОДАРНОСТ КЪМ 
ДАРИТЕЛИТЕ:

ТАЛАНТИ ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ С ПОКЛОН ПРЕД 
ТВОРЧЕСТВОТО НА НАЙ-ГОЛЯМАТА

Близо 150 народни песни прозвучаха на 11 май т.г. в 
Стралджа. Повече от 100 бяха само от репертоара на 
обичаната Вълкана Стоянова.

 ХІ Конкурс-надпяване“С песните на Вълкана Стоянова“ 
събра певчески дарования -   малки и по-големи инди-
видуални изпълнители, фолклорни групи, дуети, триа 
-  почитатели на тракийската песен. За пореден път всеки 
от участниците се опита не само да докаже таланта си, 
но и да постигне поне малко от  певческо съвършенство 
на Голямата Вълкана. Основният импулс, обединител и 
силен мотиватор беше обичта към безкрайно талантли-
вата и обичана народна певица. Затова при откриването 
Гроздан Иванов, зам.кмет на общината,  изрази всеобщите 
чувства на вълнение и гордост на   присъстващите в залата 
и участниците в конкурса. Той  подчерта, че   Вълканините 
песни са извор на родолюбие , като потвърди от името 
на кмета Атанас Киров, че община Стралджа   ще про-
дължава да поддържа  този конкурс, ще  разпространява 
творчеството на Вълкана Стоянова , ще дава възможност 
за изява на млади и талантливи български дарования. Г-н 
Гроздан Иванов   се обърна с топли благодарствени думи 
към председателя на журито акад. Крум Георгиев, припом-
няйки неговия принос за организацията и провеждането 
на всички досегашни издания на конкурса, връчвайки му 
плакет  „Герб на община Стралджа“. След одобрителните  
ръкоплясканията на публиката развълнуван г-н Крум 
Георгиев прие отличието припомняйки ,че това всъщност 
е и поклон към всички останали участници в журито през 
годините подпомогнали утвърждаването му като едно от 
най-сериозните фолклорни събития в страната – Тончо 
Тончев, Михаил Букурещлиев, Елена Огнянова , Тодор 
Джиджев, Борислав Геронтиев…

  „Хубави са песните на нашия ямболски край, хубави 
са и ги има по всяко време на годината! Лятно време 
те са бавни и протяжни, тежки като самата жътва, като 
натежалите от зърно класове, есенно време песните са 
по-леки, по-игриви, създават радостно настроение от 
добре свършената полска работа  и идват вече надеж-
дите за годявки и сватби, за седянки и меджии, където 
ще се срещнат либе с либе…, а през зимата идва ред на 
бавните трапезни песни“ Припомняйки тези думи на 
Вълкана водещите дадоха ход на конкурсната програма. 
Журито с председател акад. Крум Георгиев,носител на 
Оскар за фолклор на Световната международна асоци-
ация, етномузиколог, председател на Общество за фолк-
лор Ст.Загора и членове: Дарина Славчева, носител на 
Голямата награда от Конкурса, възпитаник на  Академията 

за музикално, танцово и изобразително изкуство, солист 
на ФА“Тракия“Пловдив, Георги Пенев, дългогодишен 
преподавател в НУФИ“Ф.Кутев“ Котел, фолклорист, 
син на обичаната стралджанска народна певица Ойка 
Пенева, Стоян Варналиев,  ученик на Вълкана и активен 
разпространител на нейните песни, единствения носител 
на Специална награда от конкурса, , дарител на музея в 
Стралджа, Нели Тончева Кавалджиева, дъщеря на хорео-
графа Тончо Тончев, председател на НЧ“Стралджа 2016“, 
Радостина Йовкова, лауреат на Конкурса-надпяване „С 
песните на Вълкана“, солист на ДА“Ф.Кутев“, носител 
на множество награди и отличия, обявена за „Пазител на 
традициите „ през 2011г., водещ на предаването „Затупале 
тъпане“ и Живка Йорданова, нач.отдел „Хуманитарни 
дейности“ при Община Стралджа, прослуша всички 75 
участници, от които 50 индивидуални. Най-голям /30/ се 
оказа броят на  изпълнителите от трета възрастова група- от 
14 до 18 г., още 16 бяха тези от втора възрастова група / от 
7 до 14г./ Общо изпълнените песни надхвърлиха 140. За 
удоволствие на зрителите прозвучаха любими такива като 
„Женала е дюлбер Яна“, „Димитър твари гемия“, „Снощи 
си ,мамо, замръкнах“, „Яна цвете брала“, „Иван на Милка 

думаше“ и др., както и не малко хороводни  - „Завило се 
вито хоро“, „Надхвърляли се“ ,“Две етърви хоро играят“ 
и др. Публиката с еднакво въодушевление аплодира както   
най-малките  като Дария Димитрова на 8 г. от Варна така 
и най-възрастните като артистичната Иванка Колева на 
89 г. , родом от с.Палаузово, представител на Тракийско 
дружество – Варна.   Пъстрота на конкурса добавиха над 20 
фолклорни групи  от различни райони на страната, които 
не само изпълняваха песните на Вълкана, но и представиха 
народните носии от своя роден край. 

Днес  ХІ Конкурс-надпяване „С песните на Вълкана 
Стоянова“ Стралджа 2019   вече е минало. Но споменът за 
това красиво и вълнуващо събитие ще топли за дълго всички, 
които имаха възможността да бъдат гости или участници в 
празника на Стралджа. И ще очакват следващото издание със 
същото нетърпение и надежда за нови изненади на сцената.

ГОСТИ НА МАЙСКИТЕ 
ПРАЗНИЦИ В СТРАЛДЖА 

БЯХА:
Димитър Иванов, областен управител, Христо Колев, 

зам.обл.управител, Стефан Радев, кмет на Сливен, Петър 
Киров, кмет на община Елхово, Георги Георгиев, кмет 
на община „Тунджа“, Христо Христов, кмет на община 
Болярово, Евгени Христов, зам.нач.ОД МВР Ямбол, 
подполк.Валери Христов, нач. Военно окръжие Ямбол, 
Димитър Василев, ЦКБ АД клон Ямбол, Стоян Радев, уп-
равител ВиК Ямбол, общински съветници ОбС Стралджа, 
представители на други институции от областта.

ХІ КонКурс-надпяване“с песните на вълКана стоянова“ стралджа 2019

Трансвел ВМХГ –
Велко Велев
Булгартранс ЕАД
Екобулпак
Инком ПВ
Инфрастрой инженеринг
ЕТ ПВМ Манавски – 
Петко Петков
ЦКБ
ППК“Начало 93“
Сорткомерс ЕООД
МУРРА 2000
ПЧЗК

Атанас Костов и син -
Варовик комерс
Димчо Ат.Стойков
ЕТ“Елка Велчева“
ЗПТ АД
Джамбаз Агро
Дичони ЕООД
ЕТ“Петър Жеков“
Христо Стойнов
Виола АЕ
ЕТ“ Йоана – Станка Йорджева“
ЕТ“Дани 3“ - 
Йордан Стоянов

Журито реши: В раздел А – първа възрастова група първа награда 
получават Кристина Димитрова, представител на Сдружение за фолклор 
„Цветница“ гр.Попово и и Дария Атанасова , на 8 г. от Варна. Във втора 
възрастова група първото място е за Цветомира Тихомирова Кинева, предста-
вител на СУ“Г.С.Раковски“ Котел, на второ място са Любена Йорданова от 
Школа за народно пеене „Славейче“ при читалище „Хр.Ботев 1897″ Сливен, 
две трети места – за Мария Стойчева от НУМСИ“П.Владигеров“ Бургас 
и Денислав Василев от гр.Камено, поощрителна награда за Нели Петкова 
от СУ“Добри Чинтулов“ Бургас и Наталия Радева от същото училище в 
Бургас. В трета възрастова група наградените са Моника Вълкова от СУ“Д.
Чинтулов“ Бургас и Димона Лечева от Шумен. В четвърта възрастова група 
първото място е за Гинка Дафева от с.Илия Блъсково, община Шумен, на 
второ място е Станка Пейчева от читалище с.Бистрец, две трети места 
за: Басри Шериф и Марийка Георгиева от пенсионерски клуб „Н.Царев“ 
Ямбол, поощрителни награди получават Герга Иванова от с.Добрич, община 
Елхово, Тодорка Янева от с.Лозенец и Кадрие Адилова от Сдружение за 
фолклор „Цветница“ гр.Попово.

В раздел Б – първа възрастова група първо място за за Мария Стефанова 

от Варна , второ място за Нелина Иванова от НУФИ“Ф.Кутев“ Котел.
Раздел В – първа възрастова група – първо място – фолклорна група 

„Празници“ от Център за подкрепа на личностно развитие котел и Вокална 
група за народно пеене гр.Омуртаг. Втора възрастова група – първо 
място – певческа група „Божур“ с.Чарда, второ място – певческа група 
с. Межда и ФГ“Бисерна перла“ с.Бистрец, трето място – ФГ „Латинка“ 
с.Войника, група „Цветница“ гр.Попово, поощрителни награди – ФГ“Златна 
есен“ Ямбол, ПГ“Здравец“ с.Воденичане. ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА 
ИМЕТО НА ВЪЛКАНА СТОЯНОВА ПЕЧЕЛИ СИМОНА ИВАНОВА 
ДАНЕВА/СТРАЛДЖА/ ОТ НУФИ „Ф.КУТЕВ“ КОТЕЛ. ЧЕСТИТО НА 
НАГРАДЕНИТЕ!

С БЛАГОДАРНОСТ

„Булгартрансгаз” ЕАД е един от основните спонсори на май-
ските културни празници в Стралджа тази година. 

„Булгартрансгаз“ ЕАД е комбиниран газов оператор, из-
вършващ дейности по пренос и съхранение на природен газ. 
Дружеството следва политика на прозрачно и отговорно 
поведение и работи за гарантиране на условия на сигурност и 
устойчиво развитие на пазара на природен газ в страната и 
региона при спазване на принципите на равнопоставеност и 
прозрачност.

НАГРАДЕНИТЕ В ХІ 
КОНКУРС-НАДПЯВАНЕ С 
ПЕСНИТЕ НА „ВЪЛКАНА 

СТОЯНОВА“ СТРАЛДЖА 2019
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НЕПОДРАЖАЕМ ПРАЗНИК НА ТАНЦОВОТО ИЗКУСТВО

ВЪЛНУВАЩ ГАЛА-КОНЦЕРТ

 Не достигат като че ли  думите, 
с които зрители и участници в таз-
годишния народен събор“Мараш 
пее“ се опитват да опишат чув-
ствата от видяното. Общо 27 
танцови колективи от градове като 
Омуртаг, Сливен, Лозница, Ямбол, 
Болярово, Сунгурларе, Елхово, 
Стралджа и др. както и от селата 

Зимница, Блатец, Кликач, Чубра, 
Гавраилово и др.

С цялата си прелест на сцената 
грейнаха народните костюми, и 
пендари звъняха, пафти блестя-
ха на слънцето. Майсторство в 
танците доказаха млади и стари. 
Журито в състав акад. Крум 
Георгиев, председател и члено-

ве  Стойчо Тончев, хореограф, 
Мария Градешлиева, директор 
на НУФИ“Ф.Кутев“ Котел, Мая 
Тодорова, хореограф, Георги 
Пенев, фолклорист, дългогодишен 
преподавател в НУФИ“Ф.Кутев“ 
Котел разпределиха наградите, 
които връчи лично кметът Атанас 
Киров.

Специалната награда на името на хореографа Тончо Тончев полу-
чава Танцов ансамбъл „Златен клас“ Зимница. Наградата на кмета на 
общината отива при Детски танцов ансамбъл „Зеленика“ при НЧ“Отец 
Паисий 1870″ гр.Омуртаг. Специалната награда е за ФА“Въжички“ при 
НЧ“Стралджа 2016″. Класиране в раздел „Обработен фолклор“, първа 
възрастова група Първо място : Танцов състав „Ромбана“ Ямбол, Второ 
място: ДТС“Боляровче“ гр.Болярово, ДТС гр.Лозница, детски танцов ко-
лектив „Здравец“ с.Гавраилово, ДЮТС“Яница“ Елхово. На трето място са 
класирани: Общински детски комплекс Ямбол, ДТС“Звънчета“ с.Кликач, 
самодеен танцов състав“Пламъче“ с.Чубра, Танцов клуб „Росна китка“ 
Лозенец, ДЮТС „Яница“ Елхово и Школа за народни танци „Радика“ 
Ямбол. Втора възрастова група : първо място за Фолклорен танцов ансам-
бъл „Тракийска китка“ при НЧ“Слънце 1922″ с.Гавраилово, второ място 
за Юношески танцов състав „Златен клас“ с.Зимница, трето място – са-
модеен младежки танцов състав „Луди млади“ с.Чубра. Трета възрастова 
група – първо място за Фолклорен ансамбъл „Въжички – традиция“ при 
НЧ“Просвета 1892″ Стралджа, второ място за самодеен танцов състав 
„Феникс“ с.Чубра и танцова група „Божур“ с.Чарда. На трето място са 
Танцов клуб „Искрици“ гр.Сунгурларе и Школа за народни танци „Радика“ 
Ямбол. Раздел „Автентичен фолклор“: на първо място Танцов клуб 
„Престиж“ Сливен и Клуб за разучаване на народни хора „Аптолкьой“ 
с.Чубра. Две втори места за Танцов клуб „Буенек“ с.Блатец и Танцов клуб 
„Дълголетие“ Стралджа. На трето място е Детска група за изворен фолклор 
при НЧ“Слънце 1928″ с.Гавраилово. Честито на наградените!

 Традиционно Стралджанци очакваха с вълнение Гала-
концертът на 11 май т.г. Организаторите от общината  
наистина успяха да предизвикат дълбоко патриотични 
чувства и усещане за гордост от богатството на страл-
джанския фолклор. 

Събитието започна с поклон към рано отишлия си от 
този свят великолепен майстор на кавала Матьо Добрев.  
В израз на дълбока благодарност за омагьосващата му-
зика на кавала, за богатата наследство, което ни остави 
както и за приносът му за разпространение на красивите 
стралджански хора и ръченици със своя заповед кмета на 
общината Атанас Киров обяви посмъртно  удостояването 
на Матьо Добрев с Почетен знак на общината- плакет, 
грамота, парична награда в размер на 500 лв., вписване 
името му в Почетната книга на общината и представителна 
значка. Връчвайки отличието на неговия син Добри Матев 
г-н Киров изрази дълбокото признание на стралджанци  
и на всички ценители на народната музика у нас към та-
ланта на неповторимия Матьо Добрев, както и гордостта 
от успехите  и безспорния му авторитет в  музикантските 
среди. Приемайки отличието синът му Добри Матев горе-
що благодари на кмета и изразявайки желанието на цялото 
семейство връчи на г-н Киров кавала на Матьо Добрев. 

Определяйки го като  безценна реликва за родния край 
г-н Киров увери ,че музикалният инструмент ще бъде 
предаден в Общинския исторически музей. 

Както и да се променя времето, колкото и забързано да 
е то, където и да сме пръснати, ние, българите, помним 
и пазим в паметта си  всичко, което имаме в наследство 
от дедите. И разбира се,  свое специално място пазим за 
българското танцово изкуство, което е в състояние да 
предизвика бурни емоции, да вълнува, да радва, да  топли. 
Само този, който не се е хващал на българско хоро, той не 
знае каква магия имат нашите танци. А който добре познава 
стралджанци, не може да не признае , че те са майстори в 
надиграването. Защото имат закваската наследена от един 
великолепен творец, хореограф, музикант, художествен 
ръководител и горещ родолюбец Тончо Тончев

След това въведение на сцената с аплодисменти 
бяха посрещнати  самодейците от легендарния ансам-
бъл „Въжички“ при НЧ“Стралджа 2016“  с хореограф 
Каньо Канев и участниците във фолклорен клуб „Тончо 
Тончев“,които представиха един великолепен спектакъл 
по идея на Нели Тончева Кавалджиева, председател на 
читалището -  феерия от музика, танци, песни, народни 
носии, младост и жизнерадост.  Щастлив и горд от това 

изпълнение кмета на общината Атанас Киров искрено 
благодари на танцьори, музиканти, певци, на хорео-
графа и ръководителя на читалището след което откри 
ТСНТ“Мараш пее“ Стралджа 2016.

По традиция бе дадена възможност на носителите на 
Голямата награда на името на Вълкана Стоянова Симона 
Иванова Данева от НУФИ“Ф.Кутев“ Котел  и  на първа 
награда Мария Стефанова от Варна да зарадват публиката 
с изпълненията на песните с които станаха призьори на 
ХІ Конкурс-надпяване.

По-нататък отново ансамбъл „Въжички“ припомни 
любимите стралджански хора, малки и големи танцьори 
вложиха цялото си старание  и талант, за да зарадват 
публиката. Но с това празникът не свърши, защото орга-
низаторите от общината се бяха погрижили тази година 
специален гост на Стралджа да бъде ДФА“Тракия“ 
Пловдив“. Великолепни танцьори, прекрасни костюми, 
вълнуваща хореография – това видяха почитателите 
на българското народно танцово и песенно изкуство в 
Стралджа, ръкопляскаха от сърце , вдъхновени от изку-
ството, горди от наследството, обнадеждени за бъдещето 
на България. И всички си пожелаха ансамбъл „Тракия“ 
да повтори гостуването си в Стралджа.  

На богат, шарен и вълнуващ  фол-
клорен празник ще се радват по-
читателите на народното танцово 
изкуство в Стралджа на 30 август т.г. 

Отбелязването на    55-тата годишнина от 
създаване на емблематичния фолклорен 
ансамбъл „Въжички“ ще съвпадне с 
дните , посветени на 50- годишнината 

от обявяването на Стралджа за град и 
според организаторите от общината 
това ще обогати празничната програма.

СТРАЛДЖА В ПОДГОТОВКА ЗА  
55-ГОДИШНИНАТА НА ЛЕГЕНДАРНИЯ 

АНСАМБЪЛ „ВЪЖИЧКИ“

тснт“МараШ пее“ стралджа 2019

НАГРАДЕНИТЕ ОТ 
ТСНТ“МАРАШ ПЕЕ“ 

СТРАЛДЖА 2019

/Продължава на стр.4/
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 В изпълнение на строителната програма община 
Стралджа осъществи планираното   преасфалтиране 
на две от главните улици в града:  „Стефан Караджа“ 
и „Д.Благоев“. И двете дълги години оставени без 
ремонт и превърнали се в истинско бреме за шофьор-
ите. Бюджетните средства, които бяха  изразходени 
за ремонта, са близо 200 хил.лв.  След фрезоване 

на съществуващата настилка на възловата улица 
„Ст.Караджа“  след полагане на новите два пласта 
асфалт, района е напълно променен. Обновена е и  
ул.“Д.Благоев“.  Днес живеещите в тези райони  се 
радват на новата придобивка, която е в изпълнение 
на поети предизборни ангажименти от страна на 
екипа на кмета на общината. 

По инициатива на общината  в Деня на земята в Стралджа бяха 
засадени млади  акации. С първите 50 се слага и начало по  въз-
становяването на зелените пояси в Стралджа, унищожени  през 
90-те години на миналия век. Фиданките са закупени със средства 
от бюджета на общината. Засаждайки първото дръвче Гроздан 
Иванов, зам.кмет на общината, потвърди, че   залесяването на 
50-те фиданки е   с посвещение на 50-годишнината от обявяване 
на Стралджа за град. „Това е само началото на една по-мащабна 
залесителна кампания, която  е в изпълнение на екологичната 
политика на общината и  има за цел освен възстановяване на 
поясите в Стралджа, така и озеленяване на селата в общината. 
За  района на Зимница е предвидено засаждане на  червен дъб, 
акация ще получат и останалите села на общината.“

Сред младото попълнение са Димитър Андонов,  
от Стралджа, юрист-консулт в общината, завършил 
специалност „Право“ в Пловдивски  университет,  
Пламена Йорданова от Стралджа, секретар на 
МКБППМН, бакалавър „Социална педагогика“ от 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, 
като в момента продължава  за магистърска 
степен специалност „Човешки ресурси“, Стефан 
Стефанов,  от Стралджа, завършил „Публична ад-
министрация“ в Бургаски свободен университет, с 
бакалавърска и магистърска степен,  гл.специалист 
в отдел ИДОС, Грета Йорданова, от Иречеково,  

специалист „Екология и опазване на околната 
среда,  мл. експерт в отдел ТСУ по проект „Старт 
в кариерата“ , Валентина Дженкова, от Зимница, 
социален работник в Център за обществена под-
крепа, Стефан Колев, от Веселиново, архитект, 
възпитаник на ВИАС,  младши експерт в отдел 
ТСУ, Маринела Николова, от Ямбол,  завършила 
висше образование, специалност „Финанси“, в 
момента  мл. експерт в отдел „Бюджет и финанси“.

С такъв младежки отбор няма препятствия и всеки 
проблем е разрешим. Има надежда за Стралджа и 
общината и вяра в по-доброто бъдеще на родния 
край! 

ДОБИВЪТ И ПРОДАЖБАТА НА ДЪРВЕСИНА - 
ОТГОВОРНО, ПРОЗРАЧНО И В СРОК

На свое заседание Местната комисия за 
борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ 
в Стралджа взе решения за кадрови про-
мени в състава.  Така на мястото на Живка 
Йорданова, досегашният секретар на коми-
сията, поради назначаването й за нач.отдел 
„Хуманитарни дейности“, вече е назначена 
Пламена Йорданова, млад специалист, 
току що завършила висшето си образова-
ние „социална педагогика“. Сменени са и 
други двама членове на комисията. Иванка 

Костадинова, учител в ОУ“Хр.Ботев“ 
Войника предава членството в комисията 
на Тодор Тодоров педагог в същото учили-
ще, Борислав Христов от ДПС при РУ се 
заменя от Тольо Йорданов, мл.разузнавач 
при РУ Стралджа. Направени са и няколко 
смени на обществени възпитатели . Като 
такива вече в списъка фигурират Пламена 
Йорданова  и Весела Драмжиева. В новия 
си състав комисията планира съвсем скоро 
първото си работно заседание за обсъждане 
на възпитателни дела. 

В изпълнение  Годишния план за ползване на дър-
весина от общинските горски територии през 2019 г. 
ОбС одобри предложението на кмета за нуждите на 
населението  да се предоставят дърва от землищата 
на селата Каменец, Войника, Тамарино, Палаузово в 
размер на 1 850 пл. куб.м. Продажбата на добитата 

широколистна дървесина за нуждите на населението  
ще става по определените от ОбС цени: дърва за 
огрев /твърди широколистни/ 70 лв./пл.куб.м., ака-
ция – 57 лв./пл.куб.м., меки широколистни – 48 лв./
пл.куб.м. като контролът по продажбите ще поеме 
лично кметът на общината Атанас Киров.

ПРЕАСФАЛТИРАНИ СА ДВЕ 
ГЛАВНИ УЛИЦИ В СТРАЛДЖА

ПЪТ НА МЛАДИТЕ В 
ОБЩИНА СТРАЛДЖА

ЗАЛЕСЯВАТ 
СТАРИТЕ ПОЯСИ 

В СТРАЛДЖА

ОБНОВЛЕНИЕ В 
СЪСТАВА НА МКБППМН 

ВДЪХНОВЯВА

СТРАЛДЖА В ПОДГОТОВКА 
ЗА  55-ГОДИШНИНАТА 

НА ЛЕГЕНДАРНИЯ 
АНСАМБЪЛ „ВЪЖИЧКИ“

Създаден от талантливия и обичан 
хореограф, музикант, постановчик, 
гл.художествен ръководител Тончо 
Тончев в началото на 60-те години 
на миналия век с ученици от тога-
вашния Селскостопански техникум  
танцовия състав с красивото име 
„Въжички“ много бързо постига 
успехи както в селището, така и 
извън него. Постановките на Тончев 
се изпълняват изключително  добре 
от самодейците, получават високата 
оценка на специалистите, за да се 
открие и пътят им към всички сце-
ни на България с безброй отличия. 
Ансамбълът се завръща винаги и 
само със златни отличия.  Следват  
множество турнета извън страната, 
където публиката става на крака, 
за да аплодира костюми, песни и 
танци, които радват, вдъхновяват, 
събуждат българското. Наследниците 

на този ансамбъл „Въжички“ при 
НЧ“Стралджа 2016“ и до днес  под-
държат традицията, до днес танцуват 
на сцената със същата енергия, радост 
и гордост и на връх годишнината ще 
покажат своето майсторство. Гости на 
събитието ще бъдат и  други известни 
ансамбли, които включват в своите 
програми  танци на незабравимия 
Тончо Тончев. Честването ще бъде 
съпътствано и от специална фотоиз-
ложба в Историческия музей на града.

В този исторически момент от осо-
бено значение е факта, че  община 
Стралджа  патентова „Въжички“   в 
Патентното ведомство и марката, с 
всички права върху нея, е под кон-
трола на Нели Тончева Кавалджиева, 
дъщеря на известния хореограф и 
създател на ансамбъла Тончо Тончев, 
както и председател на НЧ“Стралджа 
2016“.

/Продължение от стр.3/

/Продължение от стр.1/
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наЦионална КаМпания 
,,Чиста оКолна среда – 2019г.” 

„оБиЧаМ природата – и аЗ уЧастваМ”

В с.Войника предстои изпълнението на Проект „Създаване на зона за отдих, дет-
ски игри и спортни занимания в с. Войника, Община Стралджа” на обща стойност  
9 958,59 лв.

Целта на проекта е подобряване състоянието на околната среда в с. Войника и 
повишаване на екологичната култура на населението. Район в центъра на селото 
ще бъде превърнат в едно уютно и приветливо място за почивка, за игра на децата 
и спортуване на жителите и гостите на селото, както и на децата от околните села, 
обучаващи се в средищното училище, като по този начин се подобри цялостния облик 
на населеното място. 

Проектът предвижда облагородяване на прилежащи към площада на с. Войника зелени 

площи. Ще бъдат обособени два къта – детски и спортен. На детската площадка ще се 
монтира комбинирано детско съоръжение за катерене, пързаляне и люлеене както и 
детска клатушка. От западната страна на детския кът ще се разположи двойна пейка 
с пергола. В южната част на терена ще се монтира комбиниран спортен уред, като 
по този начин се обособи кът за спортни занимания за младежите и хората в активна 
възраст от селото. Съоръжението представлява лост за набиране, шведска стена, ръ-
коход и успоредка. За осигуряване на благоприятни условия за ползване на зоната за 
отдих, детски игри и спортни занимания и през тъмните часове на денонощието, се 
предвижда осветление, като ще бъдат монтирани 2 бр. соларни LED улични лампи. 
Ще бъдат доставени и монтирани 3 бр. паркови кошчета. 

Ландшафтното оформление на зоната ще бъде изпълнено по следния начин: с 
цел цветово оформяне на перголата с пейка, разположена в детския кът, ще бъдат 
засадени 6 бр. катерливи рози. Във всяка една от двете, оформилите се в резултат на 
изграждането на алеята за достъп до зоната зелени площи, ще бъде създаден расти-
телен ансамбъл. В центъра на оформена окръжност с диаметър 3 метра, състояща се 
от 10 бр. вечнозелени храсти котонеастер, ще бъдат засадени по 3 бр. щамбови рози, 
разположени в триъгълник.

ДОБРА ПОЛИТИКА 
ЗА СТОПАНИСВАНЕ 

И УПРАВЛЕНИЕ 
НА ОБЩИНСКАТА 

СОБСТВЕНОСТ
Приходите от управление на общинската собственост в община 

Стралджа възлизат на 833 601 лв., което е  33 % от собствените при-
ходи. При обсъждането на информацията в ОбС става ясно , че при-
ходите от наеми  през изминалата 2018 г. възлизат на 478 321 лв. като 
най-голям е делът от наеми на земеделските земи – 398 638лв. През 
отчетния период са обхванати и ползвателите  на проектните полски 
пътища и съответно внесените  суми  надхвърлят 78 000 лв. Стабилни 
се запазват приходите от концесии, които са в размер на 92 706 лв.  
От продажба на придобита дървесина  в справката са посочени  231 
457 лв. Приходите от продажби на земя и сгради  достигат 18 000 лв. 
Продължава добрата практика  да се предоставят за ползване общински 
пасища и мери на животновъди от общината като за отчетния период 
са разпределени  15 600 дка. 

Присъединявайки 
се към инициатива-
та „Когато станем 
100 000 ще посадим 
гора“ близо 1000 
дръвчета получи об-
щина Стралджа от 
Фондация „77“ В 
първата доставка са 
200 фиданки бяла 
акация, 300 бр. чер-
вен дъб и 400 бр.явор, 
които са разпределе-
ни за градско и парко-
во озеленяване както 
в Стралджа така и в 

няколко от населените места на общината.
Част от пролетното залесяване е и обогатяването на цветните площи 

в града с разнообразни цветя.  Целта е в навечерието на  майските 
празници Конкурс-надпяване „С песните на Вълкана Стоянова“ и 
Традиционният събор за народно творчество „Мараш пее“  центърът 
на общината да придобие празничен и приятен вид.

„Да превърнем езика на ом-
разата в език на толерантност-
та!“ бе темата на Националния 
ученически конкурс на Център 

„Амалипе“ в който 12-годиш-
ната Митка Панова от ОУ“Св.
Св.Кирил и Методий“ Стралджа 
се класира на трето място, раздел 

„Есе“. Поощрителна награда  за-
радва  съученичката й Неделина 
Тодорова. Ръководител на две-
те деца е педагогът Даниела 
Василева.

Като победители ученички-
те  взеха  участие в инициа-
тивата на Център „Амалипе“ 
„Ученическите лидери – мини-
стри и посланици за един ден“ 
като на 8 април имаха прежи-
вяване, което ще помнят дълго.

 В 12.00 посланикът на 
К р а л с т в о  Д а н и я  С ь о р е н 
Якобсен  посрещна Митка 
Панова и Неделина Тодорова, 
което дълбоко развълнува 
момичетата. Те разговаряха 
за……………………

В този ден Президентът Румен 
Радев, вицепремиерът Томислав 
Дончев, министрите на обра-
зованието, здравеопазването, 
труда и социалната политика, 
младежта и спорта, омбудсма-
нът Мая Манолова, както и 
посланиците на Швейцария, 
Франция, Германия, Дания и 
САЩ  приемаха ученици в свои-
те кабинети, разговаряха с тях.

По-късно посещението в 
столицата беше хубав повод 
ученичките и тяхната ръково-
дителка  да разгледат забеле-
жителностите й, да се снимат 
на емблематични за България 
места. 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА 
ПОДКРЕПЯ 

ИНИЦИАТИВАТА 
„КОГАТО СТАНЕМ 100 

000 ЩЕ ПОСАДИМ 
ГОРА“

ДЕЦА ОТ ОУ“СВ.
СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

СТРАЛДЖА – ПОСЛАНИЦИ 
ЗА ЕДИН ДЕН

              
              Обичам природата – 
           и аз участвам
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Снимки: Иван Матев и Кирил Киров 
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  Всяка година през м.април ученици и учители от СУ“П.Яворов“ в Стралджа органи-
зират поредица от прояви посветени на патрона на училището. И този път с вдъхновение, 
с радост и гордост учениците от всяка паралелка дадоха своя принос за обогатяване на 
празничната програма.  На финала  ученическото самоуправление провокира  децата 
да сменят учителите си, да усетят отговорността на преподавателите, да се запознаят 
с професията „учител“ , а някой и да помечтаят тази професия да им стане призвание.

Яворовите дни завършиха с един богат и красив празничен концерт в който ученици 
и учители показаха възможностите си, доказаха творческо мислене, амбиции, вдъх-
новение и гордост от това да си представител на най-голямото училище в общината. 
Гост на събитието беше лично кмета на общината Атанас Киров, който аплодира всяка 
от изявите на учениците. В своето поздравление Валентина Маринова, директор на 

СУ“П.Яворов“ изрази искрена благодарност към общинското ръководство за   активната 
помощ в решаване  проблемите на училището, за организацията на такива прояви като 
„Здравей, Бъдеще!“, където най-талантливите и наградени от участие в Национални 
конкурси ученици представиха своите творби. „Това се превърна в силен и действащ 
мотиватор на децата, които с още по-голямо желание показват възможностите си на 
национално ниво и печелят награди!“, каза г-жа Маринова, за да продължи с благо-
дарности към учителите, дали своя дан за образованието и развитието на талантите. 
Концертът започна с нежните Яворови стихове в изпълнение на учениците от формация 
„Слово“ с ръководител Димитър Стоянов. В продължението имаше песни и танци, 
театрални и спортни  интерпретации, хумор,  мажоретки  показаха майсторство и 
допълниха настроението. 

 В навечерието на праз-
ника Възкресение Христово 
Сливенски художници пред-
ставиха в Стралджа  изложба 
„Великден“.  В Ритуалната 
зала на града са изложени 
платна на Атанас Белев, Борис 
Дамянов, Веселин Дамянов, 
Галина Янкова, Христо Тотев, 
Бурхан Капсъзов, Петър Янков. 
Свое място  намериха и пред-
ставители на изкуството от 
Стралджа:  Йордан Дамянов 
с интарзия,  Снежана Илиева 
с гоблени  и творби на Денка 
Иванова.  Гости на откриване-
то бяха Живка Йорданова, нач.
отдел „Хуманитарни дейнос-
ти“ при общината и Снежана 
Вълкова, гл.експерт „Култура“. 
При откриването на изложбата 
Димитър Войводов подчерта 
желанието за обогатяване на 
културния живот в града, запо-
знаване с творчеството на та-
лантливи  Сливенски художници  
като изрази увереност, че това 
е само началото на едно добро 
сътрудничество.

Изложбата  остана отворена 
за посетители  и през празнич-
ните дни.

Той е усмихнат, добронамерен, отзивчив, внимателен, позитивен 
човек, с който е много приятно да общуваш. Той е максимално 
комуникативен, сближава се с хората лесно и приятно.

Росен- Андрей Охеда! Роден в Хаван, Куба, 1972г. с майка бъл-
гарка и баща кубинец. Осъществил детската си мечта да обиколи 
планетата Земя.

Днес посвещава времето си на срещи с ученици и млади хора 
на които разказва за пътешествията си. Със завидно красноречие 
успява да събуди интереса на младите  си приятели към пътешест-
вия и приключения.

  На срещата в Стралджа салонът трудно събра всички желаещи 
да видят и  чуят Охеда. Несъмнено разказите му събудиха нов 
интерес към географията и мнозина си дадоха дума , че ще пос-
ветят време за свои обиколки в интересни кътчета на планетата 
Земя. Защото да пътуваш означава да зареждаш сърцето и ума си, 
означава да живееш.

Помнете Росен- Андрей Охеда и  пътувайте! Защото „Животът 
е или смело приключение, или …нищо!“

ДНИ С ПОСВЕЩЕНИЕ НА 
ПАТРОНА В СУ“П.КР.ЯВОРОВ“

ГОСТУВАХА СЛИВЕНСКИ 
ХУДОЖНИЦИ Българо-кубинецът росен-

андрей охеда, посетил 171 
държави, гост на стралджа

среЩа с един 
вдъХновяваЩ 

пътеШествениК
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Инициативата за срещата е историческа и  емоционална. Повече от 
половин век е изминал от  времето когато  жизнерадостни , оптимистични 
и с големи мечти  близо 30 ученика,с дипломи за основно образование, 
от Първенец и Богорово тръгват по широкия друм на живота. Голяма 
част от тях завършват висше образование, доказват се в  различни про-
фесионални области, постигат своите успехи, имат семейства, отглеждат 
и възпитават деца. Когато Михаил Михалев, днес кмет на с.Богорово 
, дава идеята за среща на набора, веднага е подкрепен от останалите. 
На помощ в организацията се включва и Грозьо Господинов. Успяват 
да се съберат поне половината от набора, всеки разказва за живота си, 
за постиженията, споделят спомени от училището. Срещата е толкова 
трогателна и интересна, че веднага вземат решение да я обогатят и 
повторят в края на годината.  

Групата лазарки, 
които обиколиха 
всеки дом в селото 
на Лазаровден, пяха, 
танцуваха и благо-
славяха за здраве, 
получиха подаръ-
ци от стопаните. 
Решението на деца-
та, обаче, е всички 
получени дарения да 
бъдат предоставени 
на социално слаби 
семейства от селото. 
Желанието на мал-
ките добротворци 
е да ги зарадват 
преди Великден, да 
осигурят усмивки 
и настроение във 
всеки дом. Доброто 
прави чудеса!

 Като организатор на конкурса 
„Възкресение Христово“ Община 
Стралджа събра в навечерието 
на Великден деца и възрастни, 
включили се  в боядисване на ве-
ликденски яйца или изработка на 
козунак. Богатата изложба показа 
ясно, че наградите ще бъдат много 
и заслужени. Приложените раз-
лични техники в шаренето на яй-
цата предизвика истински интерес 
и коментари. Припомнено беше за 
далечното минало когато яйцата 
се украсявали с бълдаранови ли-
стенца, боите пък се приготвяли 
от различни подръчни природни 
дадености: така жълтото се докар-
вало с орехова шума , оранжевото 
ставало с   люспи от лук, червеното 
се постигало със сок от нар, зелено 
ставало яйцето ако във водата се 
свари спанак и т.н. Рисуване по 
горещо яйце със свещ също е по-

зната стара техника. По-младите 
майки са показали на децата си 
и много съвременни начини да 
създадат истински шедьоври. Така 
изложбата стана още по-приказна. 
В крайна сметка журито призна, 
че е било истински затруднено с 
разпределение на наградите.  В 
категория „Детски градини“ бяха 
връчени  11 награди. И те бяха за 
Дария Христова, Сияна Пенева, 
Велимира Русева, Светлана 
Вълчева,  Даяна Атанасова, 
Мартин Павлинов, Мирослав 
Диянов, Десислава Иванова, 
Михаела  Митева ,  Жаклин 
Тончева, Мирослав Красимиров. 
В категория І–ІV клас  още 12 
щастливци си тръгнаха с отличия 
– Зорница Димитрова, Габриела 
Генова, Никола Йорджев, Нели 
Добринова, Александър Василев, 
Станислав Тонков, Коста Стоянов, 

Веселина Стефанова,  Рени 
Асенова, Габриела Митева, Ивет 
Живкова, Веска Пенкова.

В категория V- VІІІ клас на-
градените са Ивайла Йорданова, 
Тони Йорданова, Станислав 
Йорджев, Ивайла Иванова, Венета 
Йорданова, Красимира Тодорова. 
Първо и второ място беше отре-
дено за Доника Добрева и Анка 
Красимирова в категория 9-12 
клас. Като най-добри майстори 
на великденски козунаци се 
представиха Атанаска Пенева, 
Ивелина Генова, Мая Николова, 
Надя Каменова, Верджиния 
Любомирова.

Поздравления и благодарност за 
участието и старанието  към всич-
ки поднесе Живка Йорданова, нач.
отдел „Хуманитарни дейности“, с 
пожелания за весели Великденски 
празници.

МНОГО НАГРАДИ ЗА МАЙСТОРИТЕ НА ШАРЕНИ 
ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА И ВИТИ КОЗУНАЦИ

СЛЕД 52 ГОДИНИ 
52-РИ НАБОР 

ОТ ПЪРВЕНЕЦ 
ОТНОВО ЗАЕДНО

ПОХВАЛНА ИНИЦИАТИВА 
НА ДЕЦАТА ОТ МАЛЕНОВО
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В далечната 1910 г. едно 17-годишно момиче 
за първи път се отделя от родителите си в 
Сливен, за да работи като учител на ІІІ-ти про-
гимназиален клас в стралджанското с.Афтаня / 
Недялско/. Елисавета Багряна, която по-късно 
всички ще определят като Вечната и Святата, 
току що е завършила гимназия и пристига с 
файтон от Зимница в селото , за да попадне в 
един чудесен учителски колектив с директор 
Христо Христов – Бедния. Много бързо се 
влюбва в живота на село и за дълго съхранява 
в себе си златната афтанска есен, градините с 
карамфили, обичаите… По това време Лиза, 
както всички я наричат, вече пише своите 
стихове, но срамежливо крие дарбата си.

До днес духът на Багряна броди по афтан-
ската земя, все още има хора, които си спомнят 
за прекрасната Лиза, като легенда се разказва 
за гостуването й в селото и за посланието й 
към жителите на нашия край: „…да намират 
в него нещо, което ги интересува, радва и 
окрилява!“ 

КАТО СЛЪНЦЕ
Като зрънце,
като просено зрънце,
от крилатия вятър посято,
тя пониква несетно в душата
и пораства, класи и узрява.
Като птичка,
като мъничка птичка,
през морета от юг долетяла,
във сърцето невинно заспало,
тя си свива гнездо и запява.
Като слънце,
като божие слънце,
над живота ни кратък и беден,
и дори над деня ни последен
тя изгрява – греховна и свята.
Като песен,
като майчина песен,
ненадейно в чужбина дочута,
поразява беглеца залутан –
любовта – съвестта на 
земята.

На 14 април 2019 в ПГ „Васил 
Левски“ - Ямбол се проведе об-
ластен кръг от международното 
състезание ЛИНГВИСТИЧНО 
КЕНГУРУ в което взеха участие 
109 ученици. Състезанието се 
провежда всяка година на три 
езика - английски, немски и 
руски в 5 възрастови групи.

СУ "П.К. Яворов" гр. Стралджа 
беше представено отлично от 11 
ученици в 4 от възрастовите 
групи и с това доказаха както 
на себе си, така и на останали-
те своите знания по английски 
език:

Първо място - Йордан Бойчев 
Бойчев - 4 клас, Васил Пламенов 

Киров – 9 клас и Мая Дичева 
Дичева – 12 клас. 

Второ място - Стиван Ванев 
Николов - 6 клас

Учениците са изключително 
доволни от постиженията си и 
са по-мотивирани от всякога да 
участват  и печелят още много 
състезания в тази област.

За веЧната и святата и едноГодиШното 
й уЧителстване в недялсКо

КаК Ще отБележиМ 
24 Май денят 

на БълГарсКата 
просвета и Култура 

и на славянсКата 
писМеност

126 г. от рождението на елисавета Багряна, 
която остави своя следа и в нашия край.

ЛИНГВИСТИЧНО КЕНГУРУ 

Със специална фотоизложба 
посветена на десетте издания на 
Конкурса-надпяване“С песните на 
Вълкана Стоянова“ Общински исто-
рически музей Стралджа за поредна 

година  се включи в инициативата 
Нощ на музеите. На 11 май   гости и 
жители на града имаха възможност 
да  посетят музея и да разгледат 
фотосите, които проследяват цялата 

история по създаването и организа-
цията на Конкурса-надпяване, както 
и специалния кът с посвещение на 
голямата и обичана народна певица   
Вълкана Стоянова.

НОЩ НА МУЗЕИТЕ В 
СТРАЛДЖА

Тържествено, с поклон към 
братята Кирил и Методий, с при-
знателност към делото на възро-
жденци, просветители, културни  

и читалищни дейци от миналото и 
от днес Стралджа ще отбележи 24 
май. За пореден път ще прозвучи 
вълнуващо и гордо „Върви, народе 
възродени!“

Организаторите на празника от 
общината вече подготвят праз-
ничната програма в която ще 
вземат участие деца от учебните 

заведения. Ще покажат талантите 
си, ще изпеят най-хубавите песни  
в прослава на първоучителите, на 
българската азбука, ще рецитират 

и ще танцуват.
Както всяка година специални 

награди ще получат изявени пе-
дагози и културни дейци.

Спазвайки традицията Денят на 
българската просвета и култура и 
на славянската писменост ще бъде 
отбелязан подобаващо и във всяко 
село на общината.

Върви, народе възродени!
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СКЪПИ АБИТУРИЕНТИ,
В днешния празничен ден вие казвате „Сбогом!“ на 

родното училище. За цял живот ще съхраните тези ми-
гове на вълнение, радост и гордост, че сте възпитаници 
на СУ“П.Кр.Яворов“ Стралджа. Защото тук, в родния 
град, не само получихте  своето средно образование, 
оформихте характери, развихте способности, доказахте 
таланти, постигнахте успехи в различни области, но и 
спечелихте истински приятели.

Като кмет на общината аз се гордея с всяка ваша 
победа. Сигурен съм и вярвам с цялото си сърце, че 
ще постигнете мечтите си, ще превърнете житейските 
трудности в победи, ще бъдете първи сред най-добрите.

Вие сте бъдещето, а то е пред вас! Обичайте родния 
край, помнете  учителите си! Радвайте ни с новите си 
успехи! Бъдете устремени, силни, отговорни, достойни 
и добри хора!

НА ДОБЪР ЧАС, МЛАДИ ПРИЯТЕЛИ!
АТАНАС КИРОВ, 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

 За СУ“П.Яворов“ – Стралджа днешния ден остава сред 
най-красивите и незабравими. Поне за завършващите 
средното си образование випуск 2019, които днес казаха 
„Сбогом!“ на родното училище.

  Както всяка година към младите хора, които поемат 
по широкия друм на живота имаше много мили думи, 
пожелания и напътствия. Много сърдечно прозвуча сло-
вото на директора Валентина Маринова, която пожела  
на всички да постигнат мечтите си, да обичат и пазят в 
сърцето си спомена за родния край и родното училище, 
да не забравят учителите си, които дадоха всичко от себе 
си, за да имат необходимата подготовка за успешен старт 
в живота.  С неподправена гордост и вълнение кметът на 
общината Атанас Киров, гост на празника, изрази своята 
благодарност към тези упорити, ученолюбиви момичета 
и момчета, които многократно  участваха в различни об-
щински и национални състезания и други прояви, за да 
се връщат с награди . Г-н Киров разведри обстановката 
като  изрази очакването си , че  от този випуск ще има 

бъдещи педагози и медици, спортисти и електротехници, 
IT  специалисти и психолози…с пожеланието един ден 
да се завърнат отново в Стралджа, за да бъдат полезни 
на родния край. 

„Днес, ние сме изпълнени с много мечти, с мечти 
да покорим света….“, в този дух  беше отговорът на 
зрелостниците, които горещо благодариха на класни-

те ръководители, на учителите, на родителите си, 
признаха, че в училище са набрали не само нужните 
знания и опит, но са спечелили и своите верни прия-
тели, с видимо вълнение до един повтаряха, че никога 
няма да забравят класната стая , в която са прежи-
вяли толкова красиви мигове. И прозвуча любимата 
песен „Един неразделен клас“. Красивите момичета и 
момчетата не криеха сълзите си. Най-трогателния 
момент, разбира се, беше раздялата с учителите. За 
всички имаше цветя и прегръдки, към всички имаше 
признателност и истинска обич.

По време на церемонията по традиция директорът на 
училището връчи награди на най-изявените 12-токласни-
ци. Специални подаръци поднесе и кметът на общината 
Атанас Киров.

 По-малките ученици от училището поздравиха зре-
лостниците със специално подготвен танц, за да дойде 
ред  на последния училищен звънец и менчето с вода за 
късмет напред. 

 Неповторима емоционална атмосфера, искрено вълне-
ние, радост и тъга се смесиха в едно. И тръгна ятото по 
своя път с очакване на нови победи. 

„На добър час“ прекрасни млади хора! Бъдете силни, 
уверени и дръзки! Реализирайте и най-смелите си мечти!

С ДРЪЗКИ МЕЧТИ КЪМ 
ШИРОКИЯ ДРУМ НА ЖИВОТА
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ХІ КОНКУРС- НАДПЯВАНЕ "С ПЕСНИТЕ 
НА ВЪЛКАНА СТОЯНОВА"


