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ЕСЕННИ РЕМОНТИ ПРЕОБРАЗЯВАТ 
ГРАДА И ОБЩИНАТА

ИЗБОРИ 2021
ЧЕСТИТО НА НОВИТЕ 
НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!

Кметът на общината Атанас Киров лично поздрави Йордан Йорда-
нов, началник на РУ – Стралджа по повод Професионалния празник 
на българската полиция. В своя поздравителен адрес той изрази 
своето удовлетворение от  високия професионализъм и отговорност, 
която проявяват служителите на полицията в Стралджа,.

„Професията ви винаги е била символ на смелост, дисциплина 
и грижа към хората, в името на чието спокойствие денонощно се 
трудите. Продължавайте да работите достойно и всеотдайно, за да 
оправдавате вярата на българските граждани във вас“, подчерта 
той  с пожелание  да се радват на уважение и признателност от 
обществото, да служат достойно в името на Родината. 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА, 
ЗА ВСЕОТДАЙНОСТТА – 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТ

Тази година есента даде ръка 
за сериозни ремонтни работи. 
И организацията на общината 
не закъсня. В изпълнение на 
програмата по МИГ са обновени 
улиците „Г. Станчев“- Стралджа, 
„В.Коларов“ - Войника, „Цар Си-
меон“ - Джинот, „Хаджи Димитър“ 
- Лозенец, „Хр.Ботев“ - Люлин,“В.
Левски“ - Първенец, „Г.Димитров“ 
- Палаузово. Ремонтирани са и 
улиците в Стралджа „Хр.Ботев“, 
Цар Калоян“, „Шипка“, „Москва“, 
„Ал.Стамболийски“. На обновление 
се радват и улиците „ Първи май“ 
в Чарда, „Дунав“ - Воденичане“. 
Целеви субсидии осигуриха под-
новяване на ул.“Плиска“ - Зимни-
ца, пл.“Демокрация“- Стралджа, 
ул.“Райна княгиня“ - Стралджа, 
„Гео Милев“ -Стралджа, „В.Левски“ 
- Стралджа, ул.“Дружба“ - Не-
дялско. Със собствени средства 
общината промени състоянието 
на улиците „Х.Димитър“ в Лозенец, 
„Хр. Ботев“ - Люлин.

Вложени са много средства, на-
правеното радва, дава надежда, 
че предстоят още  добри промени. 
Всичко обещано се изпълнява 
– ритмично, последователно. Оч-
акванията са с приемане на новия 
бюджет общината да предприеме  
още една такава масирана акция 
по ремонти на улиците.

Статистиката отчете рекорд – в 
31 ЯИР кандидатите за народни 
представители бяха ...123 от 27 
партии и коалиции! Местата, за 
които се водеше битката  ... само 
4. Или 31 човека  в борба за едно 
място в новия парламент!

Логично в надпреварата пове-
чето бяха мъже – 80, а дамите 
само 43.

По професии имаше какви ли не, 
но като че ли предимство имаха 
юристи, доктори, педагози, актьо-
ри, мениджъри...

Прегледът на листите показва, 
че за пореден път избирателите 
срещнаха познати имена от пре-
дишни избори. Така листата на 
„БСП за България“ отново беше с 
водач Кристиян Вигенин. ДПС-то  
заложиха на Петър Чобанов. В 
състезанието се включиха двама 
бивши областни управители – 
Минчо Спасов  от ПГ „Изправи се! 
Мутри вън!“ и Димитър Иванов от 
„ГЕРБ – СДС“.

Малката община Стралджа 
също имаше своите претенденти 
за депутати. Д-р Райно Георгиев бе 
на 2-ро място в листата на „БСП 
за България“, на 6-то място  пък 
беше  Йордан Койчев от Лозенец. 
ГЕРБ-СДС отново заложи на 
познато лице, д-р Дора Йовчева, 
уважаван лекар в Стралджа и 
общината. Дебютант в листата бе 
Юлия Маджарова, на 6-то място,  
директор на зимничанското учи-
лище. „Изправи се! Мутри вън!“ 
опита да привлича вниманието на 
стралджанци с името на д-р Таня 
Георгиева, пета поред в листата. 
„Атака“ се застрахова с повече 
гласове от Стралджа чрез Ваня 
Дучева, фотограф,

Избирателите казаха тежката си 
дума при твърде рехава активност, 
едва надхвърляща 20-те процента. 
В балотажа за президент община-
та показа категорична подкрепа 
за Румен Радев. И така в новия 
парламент областта ще бъде пред-
ставена от депутати на „Продъл-
жаваме промяната“, ГЕРБ – СДС, 
БСП за България и „Възраждане“. 
Това съответно са водачите на 
листи Мирослав Иванов, Димитър 

Иванов, Кристиян Вигенин и Ни-
кола Димитров. Честито! И дано 
работят активно, с ум и сърце, за 
областта и жителите. Дано!

Мирослав Иванов от „Продъл-
жаваме промяната“ е юрист по 
образование и адвокат в София. 
Роден е през 1986 г. в Ямбол. След  
професионалната гимназия по 
икономика тук, завършва „Право“ 
в СУ „Св. Климент Охридски“. Като 
адвокат специализира в областта 
на трудовото, семейното и застра-
хователното право. Досега не се е 
занимавал пряко с политика.

Димитър Иванов от ГЕРБ-
СДС е познат като бивш областен 
управител и депутат от ГЕРБ. 
40-годишният Иванов е икономист 
по образование. Областен коорди-
натор е на ПП ГЕРБ.

Кристиан Вигенин от „БСП за 
България“ е най-дълго време в 
политиката. 46-годишният Вигенин 
досега е бил министър на външни-
те работи, евродепутат, народен 
представител и зам.-председател 
на няколко парламента. По обра-
зование е магистър по „Междуна-
родни отношения“ и „Макроиконо-
мика”. Зам.-председател е на БСП 
по международна дейност, външна 
политика и европейски въпроси. 
На сегашните избори Вигенин бе 
водач и в Пловдив-град, където 
БСП също взима един мандат. 
Очаква се обаче той да влезе 
именно от Ямбол, каквато дума 
беше дал пред избирателите си 
още при старта на кампанията.

Никола Димитров от „Въз-
раждане“ – най-новото и малко 
познато лице сред новите из-
браници. Роден е през 1990 г. в 
Елхово. Средното си образование 
завършва в ПТГ „Иван Райнов“ 
– Ямбол. През 2013 г. завършва 
Технически университет – Варна, 
като инженер по комуникационна 
техника и технология. От 2018 г. 
той е собственик на фирма, която 
развива дейността си в сферата 
на комуникациите. Никола Дими-
тров е един от учредителите на 
„Възраждане“.

ПРЕКЛОНЕНИЕ ПРЕД ПАМЕТТА НА ВОЙВОДАТА
В деня на рождението на легендарния хайду-

тин, национален революционер, освободител 
на Стралджа Панайот Хитов, в минутка мълча-
ние пред паметника в местността Мараш заста-
наха Атанас Киров, кмет на общината, Гроздан 
Иванов, зам.кмет и Роска Стойкова, секретар.

За стралджанци това място е не само исто-
рическо, то е свято защото е  свързано с геро-
ичната битка на четата на П.Хитов с черкезките 
орди, която осигурява свободата на селището 
от османските поробители. Паметникът, по-
строен от родолюбиви стралджанци преди 
50 години по инициатива на Георги Мечков, 
напомня за героичната история, за поборника 
-родолюбец посветил живота и делото си  за 
свободата на България.

През следващата година в капиталовия спи-
сък на общината ще бъдат заложени средства 
за пълна реконструкция на светинята и облаго-
родяване на района – още едно доказателство 
за уважение към историята, за поддържане 
жива народната памет за подвизи в името на 
свободата, за преклонение пред личности – 
пример и вдъхновение.  

ДА ОБОГАТИМ ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ!

Исторически музей – Стралджа 
е едно от емблематичните забе-
лежителности на нашия град и 

общината. Със своята експозиция 
той привлича вниманието на мест-
ните жители и гости, изключително 

полезен е  за децата и учениците, 
които могат да проследят истори-
ческото развитие на родния край. 
За времето на съществуването 
си до сега музеят има стотици 
посещения. Отчитайки този факт 
общината организира кампания 
за набиране на нови експонати с 
които да се обогатят различните 
отдели.

Ако притежавате стари предмети 
на бита, оръдия на труда, доку-
менти, снимков материал, монети, 
народни носии, занаятчийски про-
изведения и др. антики направете 
родолюбиво дарение на Историче-
ски музей Стралджа. Ще се присъ-
едините към групата на дарителите 
и ще получите благодарност за 
проявеното съпричастие към една 
добра идея.

За повече информация и пре-
даване на материалите търсете 
Снежана Вълкова, гл.експерт  в 
отдел „Хуманитарни дейности“, 
община Стралджа. 

Тел. за връзка: 04761 64 68.

КАМПАНИЯ
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ОБЕЩАНО – ИЗПЪЛНЕНО! В РАМКИте НА КАМПАНИЯтА “TIME TO MOVE 2021”

С УВАЖЕНИЕ КЪМ ПЕНКА ДЖИНОВА

ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА 
ПАЛАТА ПРОВЕДЕ СРЕЩИ С 
МЛАДЕЖИ ОТ СУ „П.ЯВОРОВ“  

СЪВЕТНИЦИТЕ ПОДКРЕПЯТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

в.“Стралджански вести“ - 
гр. Стралджа

ОБИЧАМ МОЯ 
РОДЕН ГРАД!

БЛАГОДАРНОСТ
Един малък жест е в състояние да стопли душата ни, 

да укрепи вярата ни! Точно това направи Атанас Киров, 
кмет на общината, който в поздравителния си адрес ми 
отправи  най-сърдечни думи и пожелания. Като подарък 
получих и плакет на общината. Поводът беше Празникът 
на Стралджа, 8 ноември, и това, че аз съм най-възраст-
ният жител на общината.

Вниманието ме развълнува, трогната съм и благодаря 
от сърце за това. Пожелавам на г-н Киров да продължава 
да работи все така сърцато за хората в нашия край, да 
прави добрини неуморно, да се радва на здраве и щастие.

Пенка ДЖИНОВА, Стралджа

ПъРВЕНЕц - СТРалДжа
Още две обещания от програма-

та на г-н Атанас Киров, кмет на об-
щина Стралджа, станаха реалност.  
Детска площадка в село Първенец  
радва и малките, и големите. Вело- 
и скейт- писта в „Южен парк“ в град 
Стралджа осигурява забавления. 

Промяната продължава!

лоЗЕНЕц
Упорито и ентусиазирано два 

дни работници от Община  Страл-
джа се трудиха  усърдно за изграж-
дането на фитнес площадка в парк 
„Север“ в с. Лозенец. Контролът 

осъществяваха техническият 
ръководител Славка Желязкова 
и Мартин Желязков от ТСУ. Днес 
жителите на Лозенец им благо-
дарят от сърце! Както и на г-н 
Атанас Киров, кмет на общината, 
който държи на казаната дума и 
дадените обещания.  

„Традициите ни обединяват“
НЧ „Изгрев– 1958” с. Джинот, община Стралджа

Уведомява всички заинтересовани, че е изготвило и подало проектно 
предложение с наименование“Традициите ни обединяват“ - Инициативи 
за популяризиране на местните традиции и фолклор на територията на 
с. Джинот, с. Зимница, с. Воденичане и с. Маленово, община Стралджа, 
както и за повишаване на капацитета на читалищата в тези населени 
места в областта на маркетинга на традиционна местна култура на 
НЧ „Изгрев - 1958“ с. Джинот, община Стралджа по Процедура BG-
06RDNP001-19.521- МИГ СТРАЛДЖА 2016 г. по мярка 22 „Маркетинг 
и популяризиране на традиционни местни производства, продукти 
и местна култура, от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.) чрез подхода ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (ВОМР), в което се предлагат са 
включени следните инвестиции:

1) „Изработка на народни носии”
2) „Организиране и провеждане на 4 бр. семинари за повишаване 

капацитета на местната общност за провеждане на маркетингови и 
информационни дейности и инициативи, свързани с популяризиране 
на местните традиции и фолклор” 

„Time to move“ 
е  в о д е щ а т а 
инициатива на 
Европейската 
мрежа Eurodesk, 
която се про-
вежда ежегод-
но, през целия 
месец октомври. 
Младите хора са 
насърчавани да 
присъстват на 
повече от хи-
ляда събития 
в цяла Европа, 
целящи да им 
представят въз-
можностите за 
пътуване в чуж-
бина и преоткриване на Европа. 
Всички събития и дейности се 
реализират от експертите от мре-
жата Евродеск, които са винаги го-
тови да съдействат, да представят 
международни възможности или 
проекти, които най-добре отгова-
рят на нуждите и интересите на 
младите хора.

Този октомври, Ямболска тър-
говско-промишлена палата орга-
низира 6 срещи / едната от които 
в Стралджа/  с младежи от 18 до 
30 годишна възраст- ученици, сту-
дени, предприемачи, представяйки 
им възможности за изучаване 
на втори или трети чужд език, за 
пътуване и опознаване на други 
страни, техните жители, различни 
начини на живот, за обучение или 
стаж в чужбина, предоставени от 
Европейския съюз, чрез различни 
програми, инициативи и инстру-
менти.

През последните две седмици 
Министерството на отбраната 

задвижва проект за изграждане на 
площадка за товарене -разтовар-
ване на съюзни сили и разполагане 
на тежки тактически и верижни пре-
возни средства в района на гара 
Зимница. Причина за това е , че 
местоположението й е в близост до 
изградената железопътна рампа за 
тежки товари, а обектът е част от 
одобрения още на 10 август 2016 
г. от Министерския съвет пакет СР 
9А0401 “Интегриране на силите и 
засилена подготовка“ на терито-
рията на Република България чрез 
програмата на НАТО за инвестиции 
в сигурността. Според предос-

тавената на община Стралджа 
информация от Министерството 
на отбраната, предвижда се да 
се изградят открита площадка от 
неармиран бетон с площ 1300 кв.м. 
за товарене и разтоварване на теж-
ки тактически колесни и верижни 
превозни средства, бетоново обръ-
щало с диаметър около 35 метра, 
път за достъп и районно осветле-
ние. „Попитах кой ще изпълнява 
строежа. Отговориха ми, че ще се 
използва за натовски цели и ще го 
строи Министерство на отбраната. 
САЩ са дали 78 000 долара на 
България под формата на дота-
ции на детски градини, здравни 

пунктове и т.н. Община Стралджа 
е получила  около 600 лв. За за-
саждане на  цветя в с. Зимница“, 
обясни  Гроздан Иванов, зам.кмет,  
пред общинските съветници  още 
през април, когато за първи път 
въпросът беше поставен на дневен 
ред пред местния парламент. В 
допълнение от Министерството на 
отбраната са обещали да поемат 
и ремонта на ул. „Мараш“, която 
е разбита от военната техника. 
Бъдещият НАТО-вски обект засяга 
два общински имота, чието пред-
назначение с решение на ОбС  се 
променя от пасище-мера в товаро-
разтоварна рампа и паркинг.

на октомври, ЯТПП организира 
информационен щанд на открито в 
центъра на  Стралджа,  Експертите 
на ЯТПП организираха и онлайн 
срещи с учениците от СУ „П. К. 
Яворов“ – град Стралджа. Особено 
голям бе интересът към програма 
Erasmus+ и Европейския Корпус за 
Солидарност и възможностите за 
по-дългосрочни стажове.

Интересна дискусия се оформи 
около инструментът #Youthpass и 
как може той да бъде полезен на 
младите хора в последващото им 
включване в пазара на труда.

Кампанията Time to Move 2021 
в Ямбол, даде възможност на 
младите хора да се срещнат с 
експерти от мрежата Евродеск, 
за да се информират за хилядите 
възможности, които Европа пред-
лага на младите за мобилност, 
образование, обучение и стаж, 
насърчавайки ги да станат активни 
европейски граждани.

Потребители и персонал отбеля-
заха  годишнината  от съществу-
ването на социалната институция 
в Маленово със свои разнообраз-
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ни прояви. Имаше 
интересни есенни 
занимания с изра-
ботка на предмети, 
забавни игри. Прият-
ни бяха минутите за 
четене на приказки 
и разходка сред при-
родата.

Основното, кое-
то беше изведено 
на преден план в 
тези дни  е факта, 
че Дома предлага 
успешно обгрижва-
не  и задоволява-
не потребностите 
на нуждаещите се  
потребители с мен-
тални увреждания. 
Създадените усло-
вия   за живот, раз-
влечение и лечение 
на потребителите 
отговарят на съвре-
менните изисквания. 
Персоналът е под-
готвен да се справи 

с ежедневните задачи. Стремежът 
е всеки нов ден да е спокоен, да 
предразполага хората с уврежда-
ния  да се чувстват като в свой дом.

С посвещение на празника 8 ноември 
учениците от ІІІ в клас при СУ “П.Яворов“ 
подготвиха тържество под наслов „Пътят 
на хляба“. Децата посетиха училищна-
та столова и разгледаха машините, с 
които се бърка тестото, както и елек-
трическите печки, в които се изпичат 
любимите им пици, а също и топлите 
закуски, които всяка сутрин хапват с 
на    слада. Учениците с голям интерес 
изгледаха презентацията „Пътят на хля-
ба“, драматизираха приказката „Галена 
Богданка“. Рецитираха стихотворения, с 
които изразиха почитта и уважението си 
към хляба, който за нас, българите, не 
е просто храна, а нещо много повече. 
Празникът завърши с традиционното 
право българско хоро. Приятна изненада 
за децата бяха красивите и вкусни питки, 
приготвени с голяма любов от нашите 
готвачи. “Хлябът наш свещен е той на 
таз земя!“

ПЪТЯТ НА ХЛЯБА

Богата на плодо-
ве, красива по багри 
есента пристигна в 
ДГ “М. Рубенова“, 
за да припомни на 
децата колко инте-
ресно може да бъде 
през сезона на жъл-
тите листа. Посрещ-
наха я с песни, сти-
хотворения, драма-
тизация на приказки. 
За нея аранжираха 
букети, рисуваха, 
надпреварваха се да 
разказват защо оби-
чат есента, истински 
се забавляваха.

Така в очакване на 
първия сняг малките 
си осигуриха един 
топъл есенен красив 
спомен.

ЩЕДРА И КРАСИВА ЕСЕН ШЕТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПОЧЕТНА 
ГРАМОТА НА 
СБП ЗА ЯНКО 
СТЕФОВ

СБП удостои с „Почетна гра-
мота за принос в съвременната 
българска литература“ Янко 
Стефов, изявен творец от об-
щина Стралджа. По решение на 
Управителния съвет на Съюза 
на българските писатели 13 
поети и писатели, кметове и ху-
дожници, са получили това отли-
чие. И сред тях е Янко Стефов. 
Високото отличие съвпадна с 
отбелязване 80-годишнината на 
твореца от Войника, който при-
ема това като висока оценка за 
литературното му  творчество.   

Честито!

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

Още една година 
ще продължи из-
пълнението на про-
ект за предоставяне 
на услуги за ранно 
детско развитие, 
потвърдиха от от-
дел „Хуманитарни 
дейности“ при об-
щината. Решение-
то за това идва с 
подписване на до-
пълнително Спо-
разумение между 
общината и Упра-
вляващия орган на 
ОП“Развитие на чо-
вешките ресурси“.

Чрез проекта, кой-
то в община Страл-
джа стартира през 
2016г.,  общо 350 
деца са получили 
подкрепа в услу-
гите. 

Екипът от специа-
листи, които ги пре-
доставят, се състои 
от 16 човека сред 
които социални ра-
ботници, психолози, 
специален педагог, 
медиатори, както и 
допълнително при-
влечени специали-
сти – лекар-педи-
атър, стоматолог, 
акушер-гинеколог, 
юрист,  медицин -
ски сестри. Екипът 
на управление е в 
състав от 4 души с 
ръководител Живка 
Йорданова, нач.от-
дел „Хуманитарни 
дейности“. Общият 
бюджет  по проекта  
е  792 695 лв.

Средствата предвидени за 
новата година  ще дадат въз-

ЗА ДЕЦАТА,  
КОИТО ОБИЧАТ 

ДА ТВОРЯТ
НЧ „Възраждане 1926’’, село Зим-

ница организира Конкурс „ Здравей 
Коледа“. Цели на конкурса: предос-
тавяне на възможност за изява и 
развитие таланта на участниците,  
да се насърчат творческите способ-
ности и фантазия на младите хора.

Конкурсът е в три раздела:
Раздел рисунка:
Темата „ЗИМНА ПРИКАЗКА’’ е 

свободна и креативна. Вие имате 
възможност да импровизирате и 
да създадете зимни пейзажи или 
свободни изображения в зимна 
хармония. Рисунките да бъдат 
тематични, изработени от картон с 
размер до 35/50 см. Материали и 
техника - по избор.

Раздел Картичка - смесена тех-
ника. Картичките да бъдат тематич-
ни, изработени от картон с размер 
до 14/21 см.

Раздер Сурвакница:
Сурвакницата да е изработена от 

естествени материали - автентична. 
Да се опише символиката в украса-
та на вашата сурвакница. Напишете 
и обредно наричане, който изпъл-
няват сурвакарите характерен за 
вашето населено място.

Всяка творба на гърба да съдър-
жа следната информация:  име на 
произведението, трите имена и въз-
раст на участника, училище, клас и 
населено място, адрес, телефон и 
e-mail за връзка, име на ръководи-
теля, ако има такъв.

В конкурса могат да участват 
всички желаещи без ограничение 
във възрастта.

Оценяване: творбите се оценяват 
от компетентно жури.

Критерии – композиция, ориги-
налност, техническо изпълнение.

Срок за подаване – 17.12.2021г.
Адрес за подаване на творбите: 

по пощата на адрес: с.Зимница, 
общ. Стралджа,ПК. 8690, ул.” Хан 
Аспарух” 5а, или на място в сгра-
дата на читалището.

За повече информация: Анто-
анета Атанасова - тeл. за връз-
ка- 0892497791 email: chitalishte_
vazrajdane@abv.bg

Тя е вече на 
96 години, на 
прага на цяло 
с т о л е т и е . 
Пенка Джи-
нова, която 
мнозина по-
знават като 
изключител-
но трудолю-
бив, мъдър и 
добър човек, 
който не спи-
ра да живее 
с проблеми-
те на деня, 
вълнува се 
от  съдбата 
н а  х о р а т а 
както от своя 
град така и за 
всички хора. 
Познаваме я 
и като най-до-
брата шивач-
ка на Страл-
джа , и като 
кръстница на 
клуб „Дълго-
летие“ и като 
съветник на 
по-младите. 
С уважение 
към ползотворния й живот, към 
годините , познанията и добрия 
пример , който дава всеки ден 
кметът на общината Атанас Киров 
я поздрави по повод Празника на 
града и със своя заповед я награди 

Под този надслов в 
ДГ „Здравец“ Стралджа 
организираха малък 
празник, посветен на 8 
ноември – Ден на Страл-
джа. След като учителите 
запознаха своите възпи-
таници с традицията по 
отбелязване  на събитие-
то, поканиха ги да вземат 
лист и моливи и да нари-
суват това, което обичат 
в родния край. Много 
скоро въображението 
на малките художници 
„роди“ рисунки с които 
се оформи и изложба. 
Децата потвърдиха обич-
та си към града, с много 
любов рисуваха центъра 
с часовника и цветята, 
хората, които непремен-
но са усмихнати, децата, 
които играят на воля...

Диана  Георгиева - Великова:
Да се докоснеш до нещо, летяло 

извън пределите на познанието е 
невероятно, точно това изпитаха 
учениците на СУ „П. К. Яворов“ гр. 
Стралджа. Нашата Космическа 
поща беше качена на ракетата Ню 
Шепард. Ракетата излетя от щат 
Бихар, Индия. Ученици от 5-ти и 
6-ти клас изпратиха в Космоса 
картички със свои послания към 
бъдещето, като описаха и нарису-
ваха своите отговори на въпроса 
„Защо Земята има нужда от Кос-
моса?”. България е първата дър-
жава в света, която на национално 
ниво става част от програмата на 
предприемача и филантроп Джеф 
Безос „Космическа поща”. Картич-
ките, които летяха в извънземните 
предели се завърнаха при тво-
рците си с клеймо „Flown to space”. 
Заедно с тях учениците получиха 
и послания написани на латински 
език от майор Кумар Ядав:

 
Lex I: Corpus omne perseverare 

in statu suo 
q u i e s c e n d i 
vel movendi 
u n i f o r m i t e r 
in directum, 
nisi quatenus 
a  v i r i b u s 
i m p r e s s i s 
cogitur statum 
illum mutare.

I-ви закон: 
Всяко тяло за-
пазва състоя-
нието си на 
покой или на 
равномерно и 
праволинейно движение дотогава, 
докато външна сила не го изведе от 
това състояние.

Lex  I I :  Mu ta t ionem motus 
proportionalem esse vi motrici 
impressæ, et fieri secundum lineam 
rectam qua vis illa imprimitur.

II-ри закон: Сила, действаща на 
системата отвън, води до ускорение 
на системата

Lex III: Actioni contrarium semper 

et æqualem esse reactionem: sive 
corporum duorum actiones in se 
mutuo semper esse æquales et in 
partes contrarias dirigi.

III- ти закон: Всяко действие има 
равно по големина и противопо-
ложно по посока противодействие.

Благодарим на Космическа поща 
за страхотната инициатива и въз-
можността да се докоснем до нео-
бятния космос.

КОСМИЧЕСКА ПОЩА 

с Плакет на общината. Служители 
от отдел „Хуманитарни дейности“ 
лично посетиха дома й, поднесоха 
й поздравлението от името на г-н 
Киров, пожелаха й здраве и спо-
койни дни.

можност още 12 месеца за по-
требителите да се организират 
консултации, тематични беседи, 

творчески работилници, отбеляз-
ване на празници и др. За децата 
от 5 до 7 г. през летните месеци 

ще продължи  организирането 
на полезни и интересни летни 
училища. 
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ДАРИНА СлАВчеВА ЗА ПОСещеНИетО СИ В ДуБАй

ЕХ, СТРАЛДЖА, СТРАЛДЖА! ГОЛЯМА МАГЬОСНИЦА СИ ТИ!
Не СА ЗАБРАВеНИ!

ГОЛЕМИЯТ СВЯТ И МАЛКА БЪЛГАРИЯ

Туристическото движение в 
нашата страна се заражда  
след историческия Але-

ков излет  до Витошкия „Черни 
връх“ през м. август 1895г. Иван 
Вазов и Алеко Константинов са 
неговите първи  основоположници 
и идеолози. В София е основано 
първото Туристическо дружество  
„Алеко Константинов“. След него 
дружества се създават в повечето  
големи градове на страната.  С 
разрастване броя на любителите  
на туризма, възниква и нуждата  от 
строителство на планински хижи 
и заслони. Но заради липсата на 
финансови възможности  едва през 
192 2г.  туристическото дружество в 
Дупница започва да изгражда пър-
вата хижа  в Северозападна Рила  и 
е наречена на името на местността 

ХИЖА ЛЮЛЯК
50 гОДИНИ

се постави временен трафопост 
за нуждите на организаторите на 
събора.

При направата на изкопите 
за стълбовете взеха учас-
тие много туристи, гражда-

ни и ученици от ССТ и ТВУ. Спи-
съкът им е повече от 190 човека. 
Тежките железобетонни стълбове  
изтеглихме по трасето с дървена 
шейна, влачена от трактор. Тракто-
рист беше Иван Събев от Лозенец, 
а „ оператори“-   Иван Николаев и 
Марин Атанасов.

В един мъглив декемврийски 
ден групата  от ел.монтажен ра-
йон Бургас, клон Ямбол започна 
изправянето на стълбовете с 
кран от Петолъчката към хижата. 
На стръмните места кранът се 
обезопасява  чрез стоманени 
въжета от два трактора. Бетонът 
за укрепване на стълбовете  се 
доставяше от Бетонния възел  на 
СМП в Стралджа с автомобили на 
ДАП Стралджа. През калните ниви 
и стръмния склон  самосвалите се 
теглеха също с трактор. За един 
ден изправянето на стълбовете 
приключи. Благодарение на орга-
низацията , която създадохме, на 
монтажниците  на Георги Николов, 

„ Скакавица“. Заразени от примера 
на Дупница  любителите на туризма 
в цялата страна започват  едно мъ-
чително, но неспирно строителство  
на хижи и заслони в повечето наши 
планини. До към 1989г. Туристиче-
ската общност у нас разполага с 
близо 340 планински обекта. Друг 
е въпросът, че след промените , 
заради липса на финансиране и 
безотговорност, много хижи  бяха 
изоставени , продадени, опожаре-
ни. Сега в България има над 200 
действащи хижи  и една от тях е 
нашата хижа „Люляк“.

Началото започва през 1964 
г. Заедно с Георги Мечков, 
Йордан Крумов – учител по 

химия и Йордан Мечков определи-
хме мястото за изграждане  на за-
слон. С Георги Пенев от Козарево, 
Петко Иванов и Димитър Великов  
от Търнава и Митко Тодоров от 
Зимница, една седмица бяхме 
там на палатка, за да подготвим 
площадката за строителството. От 
близкото дере изнесохме доста-
тъчно камъни за основите. Извоз-
ването им стана с едно магаре  на 
име „Гарабед“.

Строителството се извърши с 
участието на Никола Богданов, 
майстор – зидар, подпомаган от 
работници и курсисти  при ССТ 
/Селско - стопански техникум/ 
Стралджа. Заслона беше  изгра-
ден благодарение  на директора 
Андонов и заместника му Мечков. 
Заслуга имат и Георги Андонов, 
Георги Парушев, Митко Симео-
нов и шофьора Въндьо Маринов. 
Постройката се състоеше от едно 
помещение  с козирка отпред. 
Разполагаше с нарове за 15 човека 
, постелъчен инвентар, печка за 
отопление и кухненски съдове. 
Вратата не се заключваше , за да 
може да се ползва свободно.

През следващите години заслон 
„Люляк“ , кръстен на ухайните 
люлякови храсти  наоколо, стана 

любимо място за излети , органи-
зирани от туристическата секция  
при ССТ. 

Когато през 1971г.  започнах 
работа в дружеството с Ге-
орги Мечков и Добри Андо-

нов отидохме да видим заслона. 
Състоянието му бе плачевно, за 
което най-вероятно са се „погри-
жили“ недобросъвестни „туристи“ 
и посетители. Той беше станал 
неизползваем. Ръководството на 
дружеството реши вместо да се 
правят ремонти на негово място  да 
се изгради малка хижа. Започнах-
ме работа в края на лятото. Бяхме 
четирима: Андон Вачев – Дунито, 
Добри Андонов, Николай Николов 
и аз. Разчистихме останките от 
заслона  и изкопахме основите 
на бъдещата постройка. Мечков, 

вече директор на ССТ и нещатен 
председател на дружеството, раз-
реши на Димитър Александров, 
Наньо Андреев, Михаил Нанев, 
Теньо Димитров, Михаил Иванов, 
Стойчо Куртев, Никола Дичев и Ге-
орги Койчев – участници в курса за 
трактористи, да построят хижата.  
Те бяха от Стралджа, Първенец, 
Воденичане  и от други села на 
общината. Сред бригадирите от 
ССТ бяха Иван Йовчев и Тодор 
Стойчев от Стралджа, които бяха 
едни от най-редовните участници 
в провежданите бригади.

Сградата беше построена за око-
ло седмица  и представляваше ан-
тре, столова и спално помещение.

След кратък престой , през 
който набавихме необхо-
димите материали, започ-

нахме довършителните ремонти: 
поставяне на дограма, вътрешни 
мазилки на стени и тавани, дю-
шеме, дървена облицовка и др. 
Меката есен ни даде възможност 
до края на годината работата 
да бъде свършена. Това стана 
благодарение усилията на Тодор 
Тончев, Иван Андонов, Благой Къ-

нев, Добри Донев, Марин Пенев, 
учителите – Йордан Йорданов, 
Атанас Генчев, Станков и много 
ученици от техникума. И тук можем 
да споменем нещо любопитно: 
макар че хижата за момента раз-
полагаше  с няколко легла, маса 
и столове  една малка група /пър-
вата/ посрещна новата 1972г. под 
светлината на газова лампа. 

От началото на 1972 г. до 
м.май се извърши  външ-
ното оформление на хи-

жата. Изгради се подпорна стена  
и настилка от каменни плочи. 
Тази работа извършиха зидарите 
Атанас Василев – Шопа, Никола 
Богданов, Георги Марков, Атанас 
Балъкчиев и дърводелците Петър 
Едрев и Янко Саллаков. В тяхна 
помощ идваха туристи и курсисти 

от ССТ.
Благодарение на Стефан Сте-

фанов, изпълнител по бюджета 
при ОНС /Окръжен народен съвет/ 
Ямбол, ни беше отпусната извест-
на сума с която закупихме посте-
лъчен инвентар,  кухненски съдове 
и др. Наровете изработи Йордан 
Узунов – дърводелец при ТВУ /
Трудово-възпитателно училище/. В 
завършен вид хижата можеше да 
приюти  24 човека. Първият хижар 
стана Въльо Шидерски.

На 22 май 1972г.  Хижа „Лю-
ляк“ гостоприемно отвори 
врати за туристи. Това 

стана в деня на провеждането  на 
окръжно състезание по ориенти-

се снабдихме 
с електрически 
агрегат. Изгра-
дихме резер-
воар за водата, 
п р о к а р а х м е 
водопровод, 
м о н т и р а х м е 
ел.помпа и я 
свързахме с 
кабел за агрега-
та. Резервоара 
се изгради от 
строителната 
група на Атанас 
Терзиев при 
СМП Зимница.

И  о т н о в о 
през  1973г. , 
след като съ-
брахме малко 
пари, решихме 
и направихме 
разширение  на 
хижата. В него 
участваха отно-
во хора от курса 
за трактористи при ССТ. А те са: 
Кунчо Иванов, Стефан Господи-
нов, Данчо Христов, Руси Милев, 
Стоян Йорджев. В строителството 
се включиха и следните туристи: 
Иван Николаев, Иван Андонов, 
Таньо Христов, Йордан Панайотов 
и др. Към хижата вече имаше още 
едно спално помещение, стая за 
домакина и складово помещение. 
Постройката беше с временен 
покрив с намерението на по-късен 
етап да се направи тавански етаж.

През следващите няколко 
години заедно с другите 
подобрения се построиха  

и две бунгала. Едното с две места 
за спане, а другото – с четири и сто-
лова и кухня. Тук се проявиха Иван 
Николаев, Петър Едрев, Железчо 
Симеонов и Стойчо Йорданов и др. 
Агрегатното помещение се изгради 
от Димитър Ганев, Тодор Стойчев и 
Христо Стойнов. В него се монтира 
подарения  от ЦС на БТС агрегат.

За нуждите на състезателите 
по ориентиране  през 1976г. със 
средства отпуснати от ОС на БТС 
близо до хижата се монтира голяма 
барака с две спални помещения с 
нарове  за 40 места и столова, коя-

то се ползваше за учебен кабинет. 
Изработването и монтажа стана 
от  възпитаниците на ТВУ под ръ-
ководството на Теньо Караненчев, 
който по-късно направи беседката 
на поляната пред хижата.

През есента на 1977г.  на хижата 
се проведе среща с Петко Ста-
менов, секретар на ЦС на БТС и 
Иван Станков , негов заместник. 
След като разгледаха базата и се 
запознаха с нашите намерения за 
прокарване на ел.провод, строи-
телството на трафопост и тавански 
етаж на хижата, те ни увериха, че 
ще получим сумата от 20 хил.лв. 
за осъществяване на заявените 
обекти.

Финансирането стана мно-
го бързо. За останалите 
няколко месеца до края 

на годината с помощта на наети 
работници и десетките доброволци 
надградихме хижата, построихме 
сградата на трафопоста.  Проекта 
на ел.провода беше работа  на 
Дичко Господинов, строителен 
техник в общината.  Той беше на-
правен така, че да премине през 
мястото където се провеждаше  
събора „Мараш пее“. По-късно там 

ране. На откриването присъстваха 
много ръководители  на окръга и 
общината, състезатели и туристи.

Хижата е открита, но имаше още 
много неща да се направят. Най-
важно бе водоснабдяването. Първо 
превърнахме Шидерския кайнак  в 
чешма. После до нея изградихме 
каптаж, на който монтирахме ръчна 
помпа. В началото водата се изна-
сяше на ръка до хижата. Никак не 
беше леко и това продължи докато 

трактористите на Йордан Божков, 
шофьорите на самосвалите, работ-
ниците в бетоновия възел и най-
вече на краниста Стойчо Иванов 
от Джинот.

До края на месеца бяха опънати 
кабелите , монтирани     трансфор-
матора и таблото, които закупихме 
от София и Кюстендил. Изкопът за 
350 м. силов кабел се направи  от 
войници, чийто лагер  се намира-
ше в гората  до кладенеца Хисар 
бунар.

Хижата и бунгалата свър-
захме с подземни кабели. 
На доброволни начала 

направихме  районно осветление. 
Стълбчетата бяха изработени от 
групата  на стралджанеца в Бур-
гас Иван Едрев. Иван Парушев 
направи железни осветителни 
тела, които сложихме от трафо-
поста до хижата и около нея. 
Изкопите за кабелите , бетони-
рането на стълбчетата, разсти-
лането на кабелите се извършиха 
от туристите към дружеството. 
Ел.монтажът пък беше направен  
от Тодор Николов.

Едрьо ШИДЕРСКИ
/Следва продължение/

еДИН КРАтъК СПОМеН ЗА учИтелЯ-БуДИтел ЖечО уЗуНОВ
От всичките добри учители, които са 

ме обучавали в Стралджа, най-често 
си спомням за учителя по математика 
– Жечо Узунов. В такива моменти той 
сякаш се явява пред очите ми. Висок, 
строен, симпатичен внушаващ респект 
и уважение мъж, часовете при когото 
протичаха делово и спокойно. Приема-
хме го като взискателен и строг учител.

Някой казваха, че имал тежка ръка, 
но лично те не са я опитали, а така 
били чували. Възможно е в ранните 
му младежки години някой някъде да е 
оценил  тежестта на ръката му и това 
да е стигнало като мълва  до учениците 
от моето поколение. Но авторитетът на 
Ж.Узунов се градеше преди всичко на 
качествата му като добър и талантлив 
учител. Слушаш ли внимателно препо-
давания урок ти вече си готов за петица.

- Той, Узунов, повече от петица не 
пише, шестицата оставя за себе си! - се 
говореше тогава, с уважение, разбира 
се. За оригиналния висок критерий за 
оценяване. Добрите учители в някой 
случаи са и интересни особняци. В 
гимназията в Ямбол , например,  някой 
учители пишеха шестици , но си служеха 
и с такива оценки като 1+ /едно плюс/, 

2- /две минус/ и т.н.
Ж.Узунов имаше открит, лъчезарен, 

топъл и задълбочен поглед. Вгледа ли 
се в тебе имаш усещането, че наднича 
в мозъка ти и оценява какво знаеш и 
колко можеш. Той беше добър човек и 
уважаван не само  от учениците, но и 
от техните родители, на много от които 
също е бил учител.

Хората в Стралджа се удивляваха 
на добротата, остроумието и шегите с 
които се отличаваше  общуването му с 
тях. А за приятелската му група, в която 
влизаха известни  със своето родолю-
бие стралджанци, като Въсека, Иван 
Димчев и др. се говореха любопитни, 
приказни неща. Шегите, самоирония-
та, невинните закачки и подигравки на 
интересните им веселби, за които все 
още се говори / особено сред ловците/ 
се приемаха като много интересно и 
забавно шоу.

На стари години любимецът на Страл-
джа се премести  да живее в Ямбол. 
Съпругата му беше ямболка. Имала е 
сигурно жилищен имот и близки хора, с 
които да прекара по-леко старините си 
в този град. Как се е чувствал съпругът 
не знам, но съм убеден любовта му към 

Стралджа  не угасваше. Измъчваше го 
тази любов.

През 1968г. напуснах Благоевград и 
започнах работа в Ямбол. Съпругата 
ми беше учителка в Стралджа Аз тряб-
ваше да пътувам с влака всеки работен 
ден. Като мене имаше  още много други 
стралджанци, намерили своето пре-
питание в окръжния град. Пътуването 
ни беше трудно, но и много забавно. 
Опознахме се и се сприятелихме. На 
гарата, ако не всеки ден , през ден, ни 
посрещаше или изпращаше Ж.Узунов. 
Интересно! Паркът беше по-привлека-
телен за разходка, а той предпочиташе 
да се разходи до гарата. Радостно ни 
беше да го видим, спускахме се да го 
поздравяваме, но заедно с това изпит-
вахме  някаква жал. „Горкият, не може 
да забрави Стралджа, тъгува за нея и се 
радва на всеки, с когото може да разме-
ни няколко думи.„, замислено каза Тончо 
Тончев, след като се разделихме  с него. 
„Дават ми апартамент да съм живеел в 
Ямбол. Казах им: Никога! Без Стралджа 
не мога!“, довърши мисълта си той.

Ех, Стралджа, Стралджа! Голяма ма-
гьосница си ти!

Георги алЕКСаНДРоВ

С тази покана ръководството на читалището в 
Първенец  напомня, че библиотеката вече разпола-
га с ново попълнение от книги. Те са спечелени по 
проект на  Министерство на културата „Българските 
библиотеки - съвременни центрове за четене и ин-
формираност“. На село дългите зимни вечери могат 
да бъдат разнообразени с четенето на хубава книга. 
И любителите на художествената литература знаят 
това. Библиотеката е често посещавана както от деца 
и млади хора така и от възрастни за които четенето 
на  книга остава любимо занимание.

ЗАПОВЯДАЙТЕ В БИБЛИОТЕКАТА!

Само спомен от 2021 г. е вече пребро-
яването. Предстоят изводите, статис-
тиката, разсъжденията... Докато чакаме 
резултатите ние се опитахме да разберем 
какви са впечатленията на един от нашите 
преброители – Стоянка Атанасова, техн.
секретар при ОбС.

- лесно или трудно се оказа да бъдеш 
преброител през 2021г.?

За мен преброяването беше нещо напълно 
ново  като обществен ангажимент, като работа, 
която изисква максимум внимание, деликатно 
отношение към всеки от гражданите, с които 
трябваше да се срещна. Да, на пръв поглед 
всичко   изглеждаше лесно, но в последствие 
се оказа, че не е точно така. Имаше  особено-
сти, имаше трудни моменти, имаше и весели, 
разбира се, но като цяло бих казала, че много 
е важно на какъв  преброителен район ще 
попаднеш. На мен ми се паднаха сравнително 
добри райони- главна улица, жилищни блокове 
и улица в крайния северен квартал. Така, че на-
трупаха се твърде разнопосочни впечатления. 
И точно това беше най-интересното.

- Покриха ли се очакванията ти с реалните 
впечатления?

Мислех, че ще срещна затруднения при ра-
ботата като преброител, главно заради това, 
че трябваше да изисквам ЕГН-та на преброе-
ните лица, но за щастие нямах този проблем. 
Притесняваше ме и това дали хората ще ме 
приемат, ще ме допуснат до техния дом.

 - Как те посрещаха, с доверие или не, 
дружелюбно или с пренебрежение?

Почти всички ме приемаха радушно, знаеха 
за какво съм там и отговаряха на въпросите 
ми. Имаше едно домакинство което леко ме 
затрудни в изпълнението на задачата. Заради 
ситуацията с Covid-19 не желаеха да бъдат 
преброени, понеже си мислеха, че след като 

отговорят на въпросите ми ще бъдат задълже-
ни за ваксинация, а те не желаеха това. Отне 
ми известно време, за да им обясня за какво 
точно съм там. Като цяло всички се отнасяха 
дружелюбно, приятелски, бяха откровени, 
сърдечни. Това ми даваше кураж.

- Смяташ ли, че нашите хора са добре 
материално?

Като цяло – да. И в рамките на нормалното.
- Имаше ли нужда ,според теб,  да се 

направи преглед, например,  и на книгите в 
домашните библиотеки?

Честно казано не знам. Само в няколко къщи 
ме поканиха вътре, но  не видях библиотеки с 
книги. Виж компютрите присъстваха във всеки 
дом. Най-често хората отговаряха  на въпро-
сите ми отвън, на въздух. Заради ковида не 
беше препоръчително да влизаме в затворени 
пространства, а и мнозина  се страхуваха.

- Имаше ли необитаеми къщи в твоя 
район?

За съжаление, да. Имаше доста необитаеми 
къщи, имаше  полуразрушени поради липсата 

на стопани. Това е доста тъжна гледка. И тя се 
изпречваше пред погледа ми някак натрапчиво, 
ставаше ми тъжно.

- а как беше с обитателите – по един, по 
двама или по-големи семейства?

Обходих няколко района и забелязах кон-
траст в тази насока. В единия преобладаваха 
повече възрастни хора, от един до трима души. 
В другия район пък имаше големи семейства 
с численост от четири до осем души. В единия 
цареше някаква потискаща тишина, в другия 
животът кипеше пълноценно, оживено.

- Някой твърдят че тук при младите хора 
се наблюдава тенденция за необвързване, 
така ли се оказа в твоята извадка?

Да, много често бяха тези, които живеят при 
родителите си, без значение на възрастта. Явно 
се чувстваха по-спокойни. Имат дом, имат кой 
да ги посрещне, да им сложи трапеза. Вероятно 
нежеланието за обвързване е като последица 
от липсата на работа.

- Подмладяващо или остаряващо може да 
се нарече населението в Стралджа?

На фона на 60 деца до 17 години, който 
съм преброила и около 300 в другите възрас-
тови групи бих казала  остаряващо. Това не е 
приятна тенденция. Но статистиката ще каже 
най-точно.

- Повече работещи или повече безработ-
ни бяха в твоя район?

Преобладаваха пенсионерите, безработните 
или такива работещи на свободна практика,  
т.н. „час маг“. Активно работещите бяха твърде 
малко.

- Приятен или тъжен остава споменът ти 
за това преброяване?

Приятен, разбира се! /Опитвам се да потисна 
другите чувства!/ Запознах се с различни хора, 
спечелих социални контакти. И, в рамките на 
шегата, след всичкото това ходене отслабнах 
с 2 кг.

Част от Фолклорен ансамбъл 
„Тракия“ изнесохме концертни 
програми на Дубай ЕКСПО 2020. 
Аз и инструментален състав из-
пълнихме 2 концертни програми 
на открита сцена и всекидневни 
участия в българския павилион. 
Бяхме приети чудесно, бяхме инте-
ресни за чуждестранната публика 
с визията и музиката си.

В моите очи Дубай е изключи-
телно подреден, чист мегаполис с 
прекрасен плаж и много туристи-
чески забележителности.

Въпреки много и приятните 

моменти в Дубай очаквах с нетър-
пение завръщането у нас. 7-днев-
ното гостуване ми се струваше 
твърде много време ,  вълнувах се. 
Повече от 4 часа продължи полета 
. Наблюдавах красотата от прозо-
реца на самолета  и колкото пове-
че наближавахме България, сякаш 
очите и сърцето ми се отваряха от 
гледката. Пустинята постепенно се 
отдалечаваше, Дубай оставаше 

РАЗМИСЛИ СЛЕД ПРЕБРОЯВАНЕТО

някъде в далечината с небостър-
гачите, фонтаните, многолюдието, 
блясъка...  Колкото повече прибли-
жавахме България, толкова по-
зелено и красиво ставаше всичко 
пред очите ми. Появяваха се реки 
и планини. И зеленина, много 
зеленина. Сякаш божията ръка 
рисуваше прекрасни картини,  чо-
вешките мегатворения отстъпваха 
пред тях, избледняваха... Тръгнах-

ме в 38 градуса 
слънчево време 
и пристигнахме 
на 10 градуса  в 
дъжд, но сърце-
то ми ликуваше 
от гледките и от 
това, че вече 
съм на родната 
земя. Покрай 
к о н ц е р т н а т а 
дейност  съм 
била вече на 
три континента, 
вярвам, че ще 
посетя и други, 
но по-хубава от 
нашата Бълга-
рия няма! 

НОВИ КНИГИ 
ЗА ДЖИНОТ 

Проект по програма „Български-
те библиотеки - съвременни цен-
трове за четене и информираност“, 
осигури на джинотци обогатяване 
на книжния фонд в библиотеката 
при НЧ “Изгрев-1958“. Сред  общо 
118-те тома  има художествена, 
детска и научна литература. Най-
щастливи от новата придобивка 
са децата, които нетърпеливо 
разгърнаха страниците на книгите 
с обещание да  прочетат всички, 
които са за тяхната възраст. 

Достойното второ място присъди жу-
рито в ГСАГД „Кольо Фичето“  Ямбол на 
младия стралджански талант Тони Йор-
данова. Признанието този път е за учас-
тието й в училищния конкурс за рисунка 
и есе „Поклон, будители народни!“. Тони 
избра да нарисува Патриарх Евтимий и 
макар, че не е ученичка в това училище 
тя беше допусната за участие. Пребори 
се с останалите кандидати. Гласовете 
на публиката  оцениха таланта й по 
достойнство. 

В ЯМБОЛ ОЦЕНИХА 
ТАЛАНТА НА ТОНИ

КАК БЕШЕ ПРЕДИ?

Аз съм преброител от 1975г. Заедно с някол-
ко улици във вътрешната част на града ми 
се „падна“ и район – мечта – ул. „Мараш. И 

впечатленията, които останаха у мен след разгово-
рите с хората, помня и до днес. Това, което „пре-
броих“ в бедните цигански коптори , никога няма да 
забравя. Влизах в добре подредени  и обзаведени 
къщи, но имаше и такива, които трудно могат да се 
определят като „дом“. Заварих възрастен човек  в 
неговата „къща“ - една кирпичена стая с глинен под 
и единствената мебел – печка „Циганска любов“.
Нищо друго. А човекът имаше такива добри очи. 
Между задавящата го кашлица ми даваше своите 
отговори търпеливо и спокойно. Такова смирение  
не съм срещала никъде другаде.

В един друг „дом“ преброих 12 чайвета плюс 
родителите, куче и кон, който надничаше навън 
от прозореца. Развеселено от посещението ми 
едно от момчетата с гордост вдигна крачола на 
окъсания панталон и ми показа колко е нахапан 
от плъхове. Другите се смееха, а на мен ми се 
плачеше...

Общата картина след преброяването тогава 
беше що годе добра. Имаше живот в града, имаше 
раждаемост, имаше сватби и кръщенета, имаше 
надежда за бъдещето. Като цяло хората бяха 
задоволени по отношение на покъщнина, в почти 
всяка къща с гордост ми показваха  придобивките 
си. Чувствах, че се гордеят и с библиотеките с книги.  
Без никакви страхове ми отваряха вратите, канеха 
ме вътре, споделяха плановете си...Дружелюбни, 
усмихнати и с доверие както към мен самата така 
и към задачата, която имам. Помагаха активно да 
си я изпълня.

Точно това преброяване беше прелюдията към 
създаването на системата ЕСГРАОН и големите 
ЕГН-та. До днес в общината могат да се видят 
картоните които тогава попълвахме.

Надя жЕЧЕВа

Изкоп за водопровода

1971 г. – бригада на хижата

1971г. строители и бригадири от ССТ

1964 г. строителство на туристически заслон 
х. люляк Строителство на трафопост

1978г. изграждане на ел.провода Превоз на стълбове по трасето на ел.провода
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компромиси – предвид поетите 
задължения. В определени 
„ситуационни моменти” е вър-
шил големи злини. Ставал 
гневен/яростен/ е безпощаден, 
когато му е  отказан исканият 
откуп/Своеобразен данък и га-
ранция за живота – той е искан 
от богатите/. Възмездието е за 
непокорството.

Може да се направи па-
ралел с искания „Хайдушки 
данък”/с отчитане и на разли-
чието – мотивите са по-други/ 
и от по-късните наши хайдути. 
Имаме предвид четите на 
Хаджи Димитър и Стефан 
Карпаджа, на Капитан Петко 
войвода и пр.

Трябва да се подчертае, че 
кърджалията Индже напада 
някои отдалечени от родния край селища. Те не са само 
български. Това, разбира се, не го оправдава или ониви-
нява.

Когато се говори за „плячка”, трябва да изхождаме от ня-
когашните представи. От нея са се интересували рицарите, 
а и хайдутите, за което пише П. Хитов.

И друго пише П. Хитов: - за „ония люде, които са прину-
дени от самите обстоятелства да режат главите на всекиго 
без размишления”/18/.

2.Едностранчиво-схематично,по контрастния митологиче-
ски принцип, кърджалията Индже е определян като: „Змей”, 
„Чудовище” – метафори на Сатаната, т. е. той е сатанизиран 
или демонизиран образ. Пълната истина обаче е друга. Не 
е бил закоравял престъпник, завършен злодей.

Той е милозлив, милостив, прощаващ. И като кърджа-
лия е бил с родови, патриотично-хуманистични чувства и 

действия: „Никога не загубва  чувството си за род и  правда” 
– пишат някои „инджеведи”/19/.

Според народните песни, П. Хитов, К. Иречек, Д. Осинин 
и др. сред кърджалийските главатари Инджето бил най-
хуманен/човечен/.

Тази констатация е потвърдена от документ от руските 
архиви, често цитиран по труда на П. Грачев, но никога 
не коментиран. Обратното, някои краеведи дълбоко по-
грешно свързват  този документ с началото на Йовковия 
разказ „Индже”. При Йовков кърджалиите се спущат от 
Бакаджика „като мътен порой” надолу, но те правят завой 
на северо-изток – към Урум Еникьой/дн. гр. Българово/, 
Айтошко. Всъщност противопоставянето у Йовков е  из-
ток-запад, а не толкова север-юг/ Тук няма да коментира-
ме грешката и у Й. Йовков, че нападението и раняването 
на Индже става в Урумкьой, дн. с. Индже войвода, а не 
в Урум Ени кьой/.

В документа/той е и с елементи от фолклорен тип/ кър-
джалиите идват от юг/откъм Одрин/ и се движат на север 
– бастисват не само Елховския край/в това число и Попово 
село/, но в напа-
дението Енджи 
Станчо /Ендже 
Стоянчо – Индже 
Стоян/, бимбаши 
при Кара Фей-
зи, не участву-
ва. Той помага 
на изстрадалите 
бегълци/20/.

3. С елитния/
авангардния/ си 
конен отряд кърджалията Индже разгромява Одринския 
паша  Вели, който разполагал с 10 пъти по-голяма войска, 
охраняваща тежък търговски керван, прибиращ се от Сли-
венския панаир към Одрин. Битката става между Дервент-
ските възвишения и Люлебургас. Има документи за това.

Особено показателен е случаят с освобождаването на 
Съба Хайдут Добрева от кованлъшките турци/Турците от 
с. Кованлък, Еленско, които се опитали с измъчване да 
потурчат Съба/. Това научаваме от летописната бележка на 
съвременника – Поп Марко от Елена. Тук е излишно да се 
спираме на бащата – Хайдут Добри, и мотивите на Индже.

Жеко Дойчев също пише за разгрома на Вели паша и за 
освобождаването на Съба Хайдут Добрева от кърджалията 
Индже/21/.

Разполагаме с много примери за подобно отвличане с 
цел потурчването – преди, по време и след Индже. Елена 
от Стралджа е отвлечена и потурчена. Има народна песен 
за Мария – „на Хайдут Димо дъщеря,/ най баш момата” Тя 
била отвлечена, но удушва в палатката бея и избягва”/17/.

Турски заптиета „често отвличали млади момчета и мо-
мичета за откуп. „Хубавата малка Станка била отвлечена, 
изнасилена и после убита”/22/.

доц. д-р Мильо ПЕТРоВ
/Следва продължение/

Продължение от миналия брой

ХаЙДУТИН /“ПъРВоТо ХаЙДУТСТВо”/
1.Става хайдутин-войвода в Северозападна Странджа 

и Дервентските възвишения, в близост до Друма, недалеч 
от Попово  село. Той отвоюва родният край, разширява 
владението си, което обхваща и голяма територия на 
север..Четници и коне взема от този край. Има и ятаци, 
съгледвачи, куриери. ОБЕДИНЯВА хайдушките чети от 
Южна България, става баш войвода на конен отряд от 500 
души – цял батальон, който е бързо подвижен и високо 
ефективен. Бакаджиците му стават „главно свъртало”: 
крепост, наблюдателен пункт; там имало складове, затвори 
за народните врагове. Конкретно Войнишкият Бакаджик 
е лагер. Мястото е близо до Друма и в същото време е 
скрито; освен изобилна пивкава вода има и много паша. Не 
случайно по онова време и по-късно са местн. названия: 

„Инджевите извори”, връх „Ин-
дже”, хижа „Индже войвода”, 
„Инджева чешма”/ днес при с. 
Иречеково/.

В стихотворението „Песен за 
Стралджа” Панайот Андонов 
казва за града: „На хайдути 
стари давал си приют”. Според 
Енчо Т. Енчев „Войнишкият 
Бакаджик бил територия на 
Инджето и Кара Кольо”/12/.

2.Според писмените сведе-
ния на Стефан Бакърджиев 
– Директор на Ямболския исто-
рически музей, името на местн. 
„Янкова гробнина” се свързва 
с  трагичната съдба на ятаци 
на Индже от Иречеково. Друга 
е обаче версията на Тоньо 
Пенев/13/.

3.Индже Стоян е  не само с превъзходни физически 
характеристики. Той е харизматичен, с лидерски качества, 
войнски знания и умения, отличен стратег и тактик, талант-
лив народен командир. Пръв във всичко; винаги избиран/
чрез състезания/ и винаги се е доказвал. За това пишат 
мнозина: от Г. С. Раковски, през Константин Константинов 
до най-новите изследователи. 

При изброяването на войводите в Общината Добри на 
Касърова поставя на първо място Инджето, макар че някои 
войводи са по-стари от него/14/.

В стихотворението „В час полунощен” Йордан Манчев от 
с. Лозенец пише: От Сливен и Котел долита тогава/ на вятър 
понесен гласът на войводи”. Показателна е кн. „Хайдути” 
на Кънчо Стоянов, роден в с. Недялско.

В „Снощи си, мамо, замръкнах”  анонимният войвода на 
малка чета се озовава на хайдушкия Бакаджик. Тунджа е 
придошла – мътна и кървава. Никой не може да я премине, 
но с изключение на един конник – Инджето/15/.

Тоньо Пенев цитира народна песен от с. Победа. Първата 
част е като току-що цитираната песен за конника Индже. 
Втората има различен характер и друга насока на мотива.

Народните песни, изпълнявани от жители на община 
Стралджа, както и публикуваните в книгите от местни ав-
тори, очертават подробно и цялостно хайдушкият период 
на Инджето.

Той казвал, че има риза-ризница сребърна – куршум не 
го хваща/Песента е от книгата на Костадин Улучев –„С Ин-
джето да си отида”/. В песни от други краища се посочва, че 
бил роден с плацентата, която, изсушена, носел със себе 
си и това го правило неуязвим.

При него се стичат млади хайдути – „на висок баир Бака-
джик”. Героят от песента „Инджето да си намеря”/ изпълнява 
Тодор Банев от с. Недялско/ подчертава в края, че иска да 
се бие „за нашта мила свобода”.

Тодор Банев изпълни „Сяро Барутчията дума Инджето”: 
По пътя ще минат три млади булки – „хубави и нагиздени”. 
Но това са преправени/предрешени/ турци-душмани.. Тряб-
ва главите да им свалят.

Радка Ковачева от с. Войника изпълни „Тъкала байрак 
на Инджето”: Добра обяснява защо е жълта, бледа и вех-
нала – в неблагоприятното време прела и тъкала байрака 
и много се измъчила.

Редица песни са върху мотива „Обир на хазната”. Парите 
са от българите/като данъци/ и са за българите. Освен за 
сънародниците те трябват за провизии и фураж, снаря-
жение/пушки и патрони/, за освобождението на България. 
С тях ще се построят: манастир, църква, чешма. Индже 
Стоян дава пари и на сираци, вдовици, сиромаси; закриля 
онепраданите. 

Да, по различен начин той се проявява  като благодетел. 
Отличавал се с високи нравствено-духовни качества. При-
мер може да бъде и песента на Тома Янчев/”Дар от Индже 
войвода”/, която срещаме в книгата на К. Улучев.

Песента „В Марашки боаз отишли” е в множество вари-

ИНДЖЕ ВОЙВОДА И ДНЕШНАТА ОБЩИНА СТРАЛДЖА
200 гОДИНИ От геРОИчНАтА СМъРт НА ИНДЖе ВОйВОДА

Кара Кольо

На основание чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ  и чл. 
44, ал. 2 от ЗМСМА

о П Р Е Д Е л Я М :

І. Границите на района за гр. Стралджа, за 
който се предоставя услугата  „организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване” през 2022 
г. и следва да се заплаща такса по чл. 62 от 
ЗМДТ от юридическите и физическите лица, 
чийто недвижими имоти попадат в този ра-
йон са както следва:

- на север  - ул. “Дъбрава” и ул. “Ив.
Козарев

- на изток – ул. “Тракия” и ул.”Г.М.Димитров”
- на юг – ул. “Младост”
- на запад – ул. “Мискет” и ул. “Вапцаров”,
в това число и имотите разположени на 

горепосочените улици, както и целите улици 
„Д. Русев“, „Н. Петков“, „Ивайло“, „Македо-
ния“, „Морава“ и „Шипка“, с изключение на 
недвижимите имоти, посочени в списъка по 
т. VІ от настоящата заповед.

Честота на извозване – в периодите март-
май и август-октомври - три пъти месечно, а 
през останалите месеци - два пъти месечно

ІІ. Границите на района за с. Зимница, за 
който се предоставя услугата  „организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване” през 2022 
г. и следва да се заплаща такса по чл. 62 от 
ЗМДТ от юридическите и физическите лица, 
чийто имоти попадат в този район както след-
ва: всички имоти на физически и юридически 
лица, попадащи в регулацията на селото.

Честота на извозване – в периодите март-
май и август-октомври - три пъти месечно, а 
през останалите месеци - два пъти месечно

ІІІ. Границите на района за с. Лозенец, за 
който се предоставя услугата  „организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване” през 2022 
г. и следва да се заплаща такса по чл. 62 от 
ЗМДТ от юридическите и физическите лица, 
чийто имоти попадат в този район както след-
ва: всички имоти на физически и юридически 
лица, попадащи в регулацията на селото.

Честота на извозване – в периодите март-
май и август-октомври - три пъти месечно, а 
през останалите месеци - два пъти месечно

ІV. Границите на района за селата Алек-
сандрово, Атолово, Богорово, Воденичане, 
Войника, Джинот, Иречеково, Каменец, Лея-
рово, Люлин, Маленово, Недялско, Палаузо-
во, Поляна, Правдино, Първенец, Саранско, 
Тамарино и Чарда, за който се предоставя 
услугата  „организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване” през 2022 г.  и следва да 
се заплаща такса по чл. 62 от ЗМДТ от юри-
дическите и физическите лица, чийто имоти 
попадат в тези райони както следва: всички 
имоти на физически и юридически лица, 
попадащи в регулацията на селата.

Честота на извозване – два пъти месечно

V. Списък  на  собствениците на имоти, 
попадащи извън определите по т.І, ІІ, ІІІ и 
ІV райони, на които се предоставя услугата 
„организирано сметосъбиране и сметоиз-
возване”:

1. „Корпорация Топливо” АД
2. “Агросистем” ООД 
3. “Вила Ямбол” ЕАД
4. Община Стралджа – хижа „Люляк”
5.  „Булгартрансгаз” ЕАД - Компресорна 

станция с.Лозенец 
6. “Омакс“ ЕООД – газстанция на „Пето-

лъчката” и за имотите в гр.Стралджа                                                                          
7. “Трон комплекс” ООД – търговски обект 

на Петолъчката      
8.  “Джи Енд Джей” – търговски обект на 

Петолъчката
9. “Ривърс Инвест” ЕООД – складова база 

за боеприпаси „Мараш”          
10. ЕСО ЕАД София - Ел. подстанция – 

пътя за  Воденичане
11. НК ”ЖИ” - за имоти в с.Зимница
12. „Градус – 1” ООД - площадка с.Зимница
13. Миглена Тодорова Кондова -  търговски 

обект на Петолъчката
14. ЕТ „Тодор Стайков“ - гр.Стралджа 
15. „ЛУКОЙЛ България” ЕООД – бензи-

ностанции с. Воденичане на юг и на север 
от магистрала „Тракия”

16.  „Минсид” – за имотите в гр.Стралджа 
17. „Булет” – за имот в гр.Стралджа                                                                       
18. Община Стралджа – Пункт за уп-

равление на животински отпадъци, им.№ 
69660.501.2356, им.№69660.400.2363 и 
им.№69660.400.2362 /две празни места/

19. „Стралджа КООП” АД - за два имота 
на „Петолъчката” в гр.Стралджа

20. „Поляна ПГ” ЕООД
21.  Анка Колева Иванова,  Стоян 

Анков Иванов и Кольо Анков Иванов- 
им.№69660.501.2348,  им.№69660.501.2349, 
им.№69660.501.2356

Честота на извозване – два пъти месечно
VІ. Списък на  улиците и имотите  в гр. 

Стралджа, с. Зимница и с. Люлин, за които  
общината не предоставя услугата сметосъ-
биране и сметоизвозване и на които не се 
определя такса по чл. 66, ал.1,т.1 от ЗМДТ. 
На основание чл. 63, ал. 1 от ЗМДТ за тях  се 
събира такса по чл. 66, ал.1, т.2 и т.3 ЗМДТ 
както следва: 

ГР. СТРалДжа

1. Цели улици:
 ул. “Хан Крум”,  ул. Витоша” ,  ул. “Козло-

дуй” , ул. “Трайчо Костов”, ул. “Зорница”, ул. 
“Иглика”, ул.”Морава”, ул.”Македония”  и ул. 
“Йордан Йовков”.

2. Отделни имоти: 

VІІ. Всички физически и юридически лица, чиито имоти се намират извън 
районите, в които се предоставя услугата „сметосъбиране и сметоизвозване”, 
във всички населени места от Общината, в това число и посочените в т.VІ , 
както и за всички имоти извън регулацията на населените места, с изключение 
на тези по  т. V,   се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци  
и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване  на 
основание чл. 63, ал. 1 от ЗМДТ. 

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на  Отдел “Местни приходи” 
към Община Стралджа и на жителите на Общината  за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Ръководителя на Отдел 
“Местни приходи” и Нач. Отдел „ТСУЕП”

аТаНаС КИРоВ
Кмет на  община Стралджа

 

 
          ОБЩИНА  СТРАЛДЖА , ОБЛАСТ  ЯМБОЛ    

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-04,e-mail:straldjainf@yahoo.com 

 
З А П О В Е Д

№ ………../………..2021 г.   
гр. Стралджа

№ СОБСТВЕНИК ПАРЦЕЛ № УЛИЦА 
1.  

Недялка Вълева Евстатиева    
Стоян Атанасова Капитанов     
Петя Атанасова Капитанова                                                                                               

69660.501.1813 и 501.2456 
П-да 7803Н7320 

ул.”Д.Русев” 21 

2. Атанас Димов Атанасов 
Янка Димова Андонова 

ХХ-1295 
 

ул.”Д.Русев” 21 

3. Митко Стойчев Балакчиев им.957 
 

ул.”Д.Русев” 23  

4. 1.Галина Иванова Василева 
2.Татяна Иванова Ханифи 
3.Добрина Славова Славова 
4.Ваня Тодорова Чекичева 
5.Галина Тодорова Берберова 
6.Юрка Добринова Юнгарева 
7.Минка Иванова Стойкова 
8.Атанас Андонов Атанасов 
9.Надка Манчева Моллова 
10.Йорданка Манчева Станчева 
11.Атанас Йорданов Атанасов 
12. Петьо Добринов Юнгарев 

69660.501.2466 
П-да 7803Н5959 

ул.”Индустриална” 
4 

5. 
 
 
 
 
 

 
Мария Иванова Седларска-
Цветкова 
Стефка Иванова Седларска 

ХІІІ 327 
 
 
 

ул. “Х.Димитър”18 
 
 
 
 

6. Христина Тод.Методиева 
Мария Иванова Седларска-
Цветкова 
Стефка Иванова Седларска 

                 ХІV-327 
 

ул. “Х.Димитър”18 
 

 
7. 

Ангелина Йорданова Танева 
Йордан Янков Танев 
Живко Янков Танев 

                    ІІ-268 
 

ул. ”Х.Димитър”20 

8. Герга Стоянова Кунева VІІ-252 ул. “Х.Димитър” 

 
9. 

Марина Кунева Добрева  
Андон Иванов Андонов 
Красимир Иванов Андонов 

І-1731 
 

ул. “Х.Димитър”32 

 
10. 

 
Йорданка Иванова Съйкова 

ХVІ-1731 
 

ул. “Х.Димитър”26 

 
11. 

 
Стела Стефанова Стефанова 

ХVІІ-1731 
 

ул. “Х.Димитър”24 

12. Христина Тодорова Методиева  VІІІ 267 кв.22 
 

ул. ”Х.Димитър”18 

13. Стефка Иванова Седларска  ХІ-267 
 

ул. „Х.Димитър”18 

  14. Мария Иванова Седларска Х-267 
 

ул. “Х.Димитър” 18 

  15.  Стефка Иванова Седларска 
Мария Иванова Седларска 

ІХ-267 
 

ул. “Х.Димитър” 18 

16. Тодорка Михайлова Атанасова 
Георги Атанасова Георгиев 
Павлина Атанасова Георгиева 
Силвия Здравкова Пехливанова 
Ванина Здравкова Пехливанова 

ХV 1729 кв.22 
 

ул.”Х.Димитър”18 
 

17. Дончо Иванов Стоянов ХV-327 
 

ул. “Х.Димитър” 

   18. Светла Бойчева Щерева 69660.501.4562 
 

ул. “Х.Димитър”25 

   19. Светла Бойчева Щерева 69660.501.4563 
 

ул. Х.Димитър”25 

20. Милка Георгиева Киндалова 
Станимир Иванов Киндалов 

274, кв.23 ул. “Раковска”25 
 

21. Пеню Киров Узунов ХІІ-283 
  

ул. “Раковска”37 

22. Стоянка Йорданова Петрова Х-285 
  

ул. “Раковска”41 

23. Стоянка Кирова Георгиева ХVІ-298 
 

ул. “Раковска”37 

24. Димитър Христов Чакъров  

 
ХІ-1739 

 
ул. “Тракия” имота 
не е ограден 

 
25. 

 
Маргарита Велчева Стефанова 

ХХІ-883 
 

ул.”Вапцаров”18 

 
26. 

 
Веса Велчева Христова 

ХХІV-883 
 

ул.”Вапцаров” 18 

 
27. 

 
Николина Колева Петрова 
 

 
ІІ-881 

 

 
ул.”Вапцаров”24 

 
28. 

 
Руси Димов Русев 

ХХІІ-882 
 

ул.”Вапцаров”20 

 
29. 

 
Георги Георгиев Георгиев 
Георги Жечев Георгиев 

ХХІІІ-881 
П-да 7803Н6031 

ул.”Вапцаров”20 

 
30. 

 
Иванка Димитрова Йорданова 

ХІХ-388 
 

ул.”Вапцаров” 

 
31. 

 
Стефан Янков Стефанов 

ХІV, ХХ-87,393 
 

ул.”Вапцаров”22 

 
32. 

 
Марин Иванов Георгиев 

69660.501.481 
 

ул.”Вапцаров”24 

 
33. 

 
Недко Йорданов Русев  
Румен Йорданов Русев 

ХІІІ-159 
 

ул.”Вапцаров” 26 

 
34. 

Мария Толева Иванова  

Иван Стоянов Иванов 
 

ХІV-158  
 

ул.” Вапцаров” 

35. Мария Толева Иванова  

Радка Георгиева Андонова 
ХV-158 ул.”Иван 

Кондов:13 
ВесаТолева Великова 

36.  
Радостин Великов Василев 

І-156, 157 ул.”Вапцаров” 

37.  
Райна Иванова Стефанова 

VІІІ-151 
 

ул.”Вапцаров” 

 
 

38. 

Иванка Господинова Николова 
Марийка Крумова Брънчева 
Пенка Крумова Тапова 
Иванка Крумова Пенева 
Василка Крумова Кораду 
Господинка Крумова Стоянова 

ІХ-151 
 

 
ул.”Вапцаров”28 

39.  
Тодор Митков Гочев 
Зюмбюла Василева Гочева 

69660.501.146 
П-да 7803Н7070 

ул.”Вапцаров”30 

 
40. 

 
Радка Иванова Неделчева 
Стоян Едрев Стоянов 

 
Х-397 

 

 
ул.”Охрид” 

 
41. 

Тодорка Димитрова Георгиева 
Миглена Димитрова Тенева  
Стоян Димитров Тенев 

VІІ и ХІ-395 
 

ул.”Вапцаров”37 

 
42. 

 
Тонка Танева Станева 
Костадин Станев Костадинов 
Павлина Станева Костадинова 
Станка Станева Костадинова 
Станислав Костадинов 
Цонка Костадинова Радева 
Иванка Костадинова 

VІІІ-396, кв.47 
П-да 7803Н7562 

 
ул.”Вапцаров”37 

 
43. 

 
Валя Димова Митева 

VІ-394 
 

ул.”Вапцаров”39 

 
44. 

 
Станчо Велчев Тончев 

ХІІ-1278 
 

ул.”Вапцаров” 

 
45. 

 
Желязко Илиев Стефанов 

ХІІІ-393 
 

 ул.”Вапцаров” 

 
46. 

 
Стефан Димитров Димитров 

V-392 
 

ул.”Вапцаров”41 

 
47. 

 
Пеню Енчев Пенев 

69660.501.420 
П-да 7803Н5860 

ул.“Иван 
Козарев”28 

 
 
48. 

Ганка Атанасова Георгиева 
Таня Георгиева Георгиева-
Стоянова 
Пенка Георгиева Пенева-
Миронска 

VІ-291 
 

ул. “Иван 
Козарев”32 

 
49. 

 
Мария Георгиева Георгиева  
Райно Георгиев Георгиев 

VІІ-292 
 

ул. “Иван 
Козарев”34 

  ХV-1729 ул. “Иван Козарев” 

50. Атанас Йорданов Атанасов 
 

 

51. Величка Атанасова Динева  ул. “Иван Козарев” 

52. Гроздан Минков Йорданов 
Диана Георгиева Йорданова 
Йордан Минков Йорданов 
Тодорка Иванова Йорданова 

І-282 
 

ул. “Иван Козарев” 

53.  
Цанка Рашкова Тенева 
Зоя Атанасова Тенева 
Рашко Атанасов Тенев 
Теньо Тенев Тенев 

І-267, кв.22 
 
 
П-да 7803Н6840 

ул. “Иван Козарев” 

 
54. 

 
Терум ООД 

69660.501.317 
 
П-да 7803Н6881 

ул. “Иван Козарев” 

55. Надка Манчева Моллова 
Йорданка Манчева Станчева 

             пл.№274 кв.23 
 

ул. “Иван Козарев” 

56. Стоянка Красимирова Кръстева 
 

69660.501.199 
  

ул.”Иван Козарев” 

57. Денка Петкова Василева ХІІ-1594 
 

ул. “Мискет”1 

 
58. 

Здравко Йорданов Толев  
Йорданка Йорданова Толева 

ІХ и Х-1259 
 

ул. “Д.Благоев”7 

 
59. 

Тончо Тенев Саллаков  
Янулка Стоянова Георгиева 

ХІ-1256 
 

ул. “Д.Дебелянов” 

60. Добринка Събева Добрева 
Димитър Събев Добрев 

VІ-312 
 

ул.”Ст.планина”8 

61.  Иван  Димитров Петров                                                                                                                                                                                           им. 274, кв. 23 
 

  ”Ст. Планина”20 

62. Димитър Красимиров Кръстев                69660.501.200 ул. “Ст. 
Планина”22 

 63. 
 
 
 

Стоянка Стефанова Иванова  
Йордан Иванов Йорданов 
Стефан Иванов Йорданов 
Росен Иванов Йорданов 

им. 273, кв.23 
 

ул. “Хр.Ботев”21 

   64. БМГ Агро ООД 69660.501.1520 
 

ул.”Опълченска” 25 

   65. Илия Божилов Илиев 
Ангелина Димитрова Илиева 

VІІ-1044, кв.94 
 

ул.”Н.Петков” 58 

   66. Петра Райнова Иванова VІ-1043, кв.94 ул.”Н.Петков” 56 

   67. Илия Иванов Грудев V-1042, кв.94 ул.”Н.Петков” 56 

   68. Красимир Ангелов Тодоров 69660.501.1277 ул.”Н.Петков” 54 

 
 
 
 
 

С. ЗИМНИЦА 
№ СОБСТВЕНИК ПАРЦЕЛ № УЛИЦА 

 
1. 

Дичо Неделчев Дичев 
Соня Илиева Дичева 

VІІІ-16 
 

ул. “Мир”4 

2. Марийка Минкова Събева І-12 ул. “Мир” 

3. Интерлесомат-Компания 
ЕООД 

ХІІІ, кв.65 
 

ул. „Вихрен” 

4. Пеньо Стефанов Пенев                VІ-447, кв.39 ул. “Цар Борис” 

 
5. 

Радка Митева Кушева ХІІІ-21 
 

Ул. „Цар Борис” 

 
6. 

Николинка Митева Василева VІІ-21 
 

Ул. „Цар Борис” 

  7.   Сивил Тодоров Сивов 
  

ІХ-226 
  

Ул. Хан Аспарух” 
32 

 
  8. 

 
 Мариана Ангелова Едрева 
 

                    
               VІІ-68, кв.5 

Ул. Ген Заимов – 
630 м2/1630 м” 
парцел VІІ 68 в кв. 
5 

  9. Николай Русев Колев                ХХVІ-186 Ул.Люляк №9А 
            
 

С. ЛЮЛИН 
 
 

№ СОБСТВЕНИК ПАРЦЕЛ № УЛИЦА 
 

1. 
 
Динка Желева Атанасова 
Русанка Желева Петкова 
Стойка Стоянова Петкова 
Димитър Иванов Атанасов 

план.№170, кв.48 
 

ул. “Шипка”4 

 

ВесаТолева Великова 

36.  
Радостин Великов Василев 

І-156, 157 ул.”Вапцаров” 

37.  
Райна Иванова Стефанова 

VІІІ-151 
 

ул.”Вапцаров” 

 
 

38. 

Иванка Господинова Николова 
Марийка Крумова Брънчева 
Пенка Крумова Тапова 
Иванка Крумова Пенева 
Василка Крумова Кораду 
Господинка Крумова Стоянова 

ІХ-151 
 

 
ул.”Вапцаров”28 

39.  
Тодор Митков Гочев 
Зюмбюла Василева Гочева 

69660.501.146 
П-да 7803Н7070 

ул.”Вапцаров”30 

 
40. 

 
Радка Иванова Неделчева 
Стоян Едрев Стоянов 

 
Х-397 

 

 
ул.”Охрид” 

 
41. 

Тодорка Димитрова Георгиева 
Миглена Димитрова Тенева  
Стоян Димитров Тенев 

VІІ и ХІ-395 
 

ул.”Вапцаров”37 

 
42. 

 
Тонка Танева Станева 
Костадин Станев Костадинов 
Павлина Станева Костадинова 
Станка Станева Костадинова 
Станислав Костадинов 
Цонка Костадинова Радева 
Иванка Костадинова 

VІІІ-396, кв.47 
П-да 7803Н7562 

 
ул.”Вапцаров”37 

 
43. 

 
Валя Димова Митева 

VІ-394 
 

ул.”Вапцаров”39 

 
44. 

 
Станчо Велчев Тончев 

ХІІ-1278 
 

ул.”Вапцаров” 

 
45. 

 
Желязко Илиев Стефанов 

ХІІІ-393 
 

 ул.”Вапцаров” 

 
46. 

 
Стефан Димитров Димитров 

V-392 
 

ул.”Вапцаров”41 

 
47. 

 
Пеню Енчев Пенев 

69660.501.420 
П-да 7803Н5860 

ул.“Иван 
Козарев”28 

 
 
48. 

Ганка Атанасова Георгиева 
Таня Георгиева Георгиева-
Стоянова 
Пенка Георгиева Пенева-
Миронска 

VІ-291 
 

ул. “Иван 
Козарев”32 

 
49. 

 
Мария Георгиева Георгиева  
Райно Георгиев Георгиев 

VІІ-292 
 

ул. “Иван 
Козарев”34 

  ХV-1729 ул. “Иван Козарев” 

анти. Изпълняват ги: Георги Георгиев Койчев/Оцата/ от гр. 
Стралджа, Мария Георгиева Ангелова от с. Воденичене/
омъжена в с. Ичера/, Славка Калчева. Сега , като юначен 
българин, се проявява баш байрактарят Кара Кольо, напр. 
в двубоя в Арабчето.

Преданието у Тоньо Пенев подкрепя народната песен: 
Кара Кольо се среща с Арабчето/прякор на турчин, пазач 
на хазната/. То се хвалило, че куршум не го лови и не се 
страхува да мине нощем през Бакаджика/16/.

Има предание, че в землището на с. Войника/местн. 
„Кара ач”/ ставал обир на хазната. „Стърги” за търговци 

и хазнатари имало не 
само при Войнишкия 
Бакаджик.

Песните върху моти-
ва „Кражба на мома” 
са често заради при-
смиването-закачка/
предизвикателство/, 
че дружината нямала 
войвода, байрактар. 
Затова ще я откраднат 
– тя да стане войвода 
или байрактар. Тези 
песни са различни от 
другите – „отвличане 
на мома” с цел потур-
чването, за което след 
малко ще говорим.

Интересен е въпро-
сът за възлюбените 
на Индже. Магда Пуш-
карова изтъкваше, че 
„Никоя жена не е могла 
да му устои”. Защото е 

бил много красив, чаровен, обаятелен; „мъж отвсякъде” и 
юначен българин.

Една от тях е Гроздана. Преди години на събора „Мараш 
пее” Тодор Момчилов от с. Зимен, Бургаско, получи грамота 
за изпълнението на „Индже дума Гроздана”.

4.В община Стралджа действали и други хайдути. И за 
тях има народни песни, изпълнявани в този край от: Елена 
Тотева и Куна Георгиева от гр. Стралджа, Мария Георгиева 
от с. Чарда, Радка Ковачева от с. Войника.

Самодейки от с. Каменец изпълнили „Залюбил Милка 
хубава”./Песента е недовършена и е публикувана в книгата 
на Кост. Улучев/. Ананимният герой броди по Бакаджишките 
баири с вярната дружина на Инджето – той е неин байрак-
тар. Сред полето се намира „село голямо” – Еникьой/дн. 
с. Каменец/, което било „прочуто с моми хубави:/ на снага 
тънки, високи,/ на лице бели, 
цървени”.И краят на песента: 
„От там си, мале, залюбих/ 
хубава Милка гиздава”.

„Посъбра Вълчан дружина” 
е изпълнена от Елена Тотева 
Вариант срещаме в книгата на 
К. Улучев. С нея може д свър-
жем „Люта е слана паднала”, 
изпълнявана от Продан Ка-
съров от гр. Стралджа: Кара 
Кольо отива в Стралджа „при 
младото кръчмарче”, за да  
научи дали ги търсят турците. 
В това време идва пашата и 
пита за Вълчан и дружината. 
Кара Кольо го убива с „пищов 
кремъклия”. После отива при 
Вълчан и всичко му донася.

Тоньо Пенев, Добрина Касърова и др. свидетелстват, 
че една от двете версии за името на Афтане се свързва с 
българския войвода Афтан/Витан/, който действал в района.

По народните песни става дума още за: Алтънлъ Стоян, 
Трифон войвода и Добри байрактар, за Даалъ Стоян, Сто-
ян Писания, Лефтер войвода, Димитър Калъчлията,   за 
Боряна войвода.

Панайот А. Атанасов от с. Лозенец е автор на стихо-
творението „В памет на войводата”. В него намират израз 
чувства, мисли, преживявания относно паметника на П. 
Хитов  в местн. „Мараша”.

Неведнъж обаче авторите на книжен и електронен но-
сител подчертават: „През ХVIII в. голям размах придобива 
хайдушкото движение. В района на Бакаджиците са прочути 
Индже войвода, Шейтан Тодор, Витан”/17/.

КъРДжалИЯ
1.Главно по силата на обстоятелствата Индже причислява 

конния си отряд/от 500 души/ към кърджалийската орда 
на потурнака Кара Фейзи. Той е бил принуден да прави 

Елена Тотева

алтънлъ Стоян войвода

Къщата на Йордан Йовков

Константин Иречек

Панайот Хитов
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ГеорГи Мечков

БУДИТЕЛИТЕСтралджа е малък град. 
Но и той има своите 
будители. Уважавани 

хора, затова, че умеят да просве-
щават, да насочват хората към 
знания, да предизвикват проя-
вата на таланти, да организират, 
да вдъхновяват, да се опълчват 
срещу злото, да бъдат защитни-
ци на истината и доброто, хора 
на честта, на достойнството, на 
смелостта, честни, почтени, хора 
– водачи, пример за обществото.

Нека си припомним някои от 
тях.

Поп Димчо /александър Тодо-
ров/ – учител и свещеник

Киро Гойков, свещеник

Христо поп Христов, свещеник

Панайот Касабов, свещеник

Георги Кунев, кмет открил пър-
вото килийно училище

Курти Киров, Киро чорбаджи, 
всепризнат авторитет

Учителите атанас Стидовски и 
Кънчо Кънев

жечо Узунов, учител

Проф. Панайот Панайотов

Д-р Калчо Тодоров, математик

Тончо Господинов, учител

Неделчо Минков, кмет и наро-
ден представител

Стефан Иванов, доайен на 
културата

Тончо Тончев, хореограф

Георги Мечков, учител

Димитър Сотиров, учител 

киро Гойков Христо поп Христов

панайот касабов

кънчо кънчеватанас стидовски

неделчо Минков

поп диМчо /александър тодоров/

проф. панайот панайотов д-р калчо тодоров тончо Господинов

стефан иванов

ЗаХария Господинов

ненчо далакчиев

едрьо Шидерски

диМитър сотиров тончо тончев


