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НЯМА ЗАБРАВА!

Продължава на стр.2

Атанас Киров, кмет на 
община Стралджа

Уважаеми съграждани, 
разбрах, че директорът 
на МБАЛ „Св.Пантелей-

мон“ - Ямбол доктор Димитър 
Рунков е подал оставка. Не съм 
говорил с него сега. Но водих 
дълги разговори с него, когато 
коварният КОВИД бушуваше с 
пълна сила и жители на община 
Стралджа ежедневно биваха 
приемани като пациенти в об-
ластната болница. Чувах се и с 
част от пациентите, които позна-
вах. И от разговорите и срещите 
с директора, и от разговорите с 
пациентите, и най-вече по дейст-
вията на Рунков, аз изградих 
мнение за този Човек и медик. 
Знаете, че община Стралджа 
има своите макар и малки про-
центи в областната болница и 
виждах борбата на д-р Рунков, 
на д-р Вълчев и на целия екип в 
болницата за това пациентите да 
живеят! Затова днес взех реше-
ние и колегите ми работят върху 
нужната заповед, с която през 
следващата седмица община 
Стралджа в мое лице ще награди 
с Герб на Общината доктор Ди-
митър Рунков за особен принос 
в здравеопазването в тежките 

ЗАСЛУЖЕНА НАГРАДА
ГЕРБ НА СТРАЛДЖА ЗА Д-Р РУНКОВ

условия на пандемия на жители-
те на община Стралджа! Искам 
дебело да подчертая, че мен не 
ме интересува политическата 
принадлежност на нито един 
медик, така както нито един 
политик не трябва да го интере-
сува това. Затова тази награда 
ще е за медика, директора и Чо-
век - Д-р Димитър Рунков. Нека 
тази награда бъде и за всеки 
един работещ в болницата, без 
значение лекар, медицинска 
сестра, администратор или 
санитар. Без значение от коя 
партия сте! Вие давате живот, 
запазвате здраве и живот, и 
ние, управниците на различни 
нива трябва да Ви уважаваме и 
пазим! Благодарим, че Ви има. 
Желая здраве!

БЕЗПЛАТНИ ОЧНИ 
ПРЕГЛЕДИ В СТРАЛДЖА
Оптика „Новий зир“ Ва-

рна със съдействието 
на Община Стралджа 

организираха извършването 
на безплатни първични очни 
прегледи за определяне на ди-
оптер в Стралджа. Гостуването 
на специалистите бе свързано 
и с предлагане  и изготвяне на 
очила на достъпна цена и без-
платна доставка на адрес, което 
предизвика голям интерес сред 
населението.

От проведените безплатни 
очни прегледи в рамките на ини-
циативата „Зрението е всичко!“, 
на Български лекарски съюз и 
Българското дружество по оф-
талмология, се възползваха над 
250 души, голяма част от тях 
възрастни хора, при които са от-
крити проблеми с необходимост 
от допълнителни изследвания и 
лечение. Най-честите констата-
ции са за глаукома, катаракта, 
макулна дегенерация, диабетна 
ретинопатия и др.

Поради големия интерес пре-
гледите в Стралджа продължиха 
общо  3 дни с уговорка за послед-
ващо гостуване.

Тих и спокоен бе 5 юни. Но 
преди 9 години жителите 
на Лозенец, Стралджа и 

всички други околни селища из-
живяха ужас, който никога няма 
да забравят. 

„Три жертви, десетки ранени, 
стотици сгради с щети, унищоже-
ни посеви, страх и паника. Това 
се случи на тази дата преди 9 

години зара-
ди производ-
ствената ава-
рия в база за 
съхранение 
и утилизация 
на боеприпа-
си „Стралджа 
Мараш”. При 
встъпването 
си  в  длъж -
н о с т  к а т о 
кмет  преди 
шест години 
обещах,  че 
ще се боря 
със  зъби и 
н о к т и  таз и 

база да не отваря врати за такава 
дейност. Дотук успяваме, но не 
успяваме да забравим тази чер-
на дата за община Стралджа.“, 
сподели кметът на общината 
Атанас Киров. 

Да, жителите на общината 
помнят, няма да забравят и няма 
да допуснат това нещастие да се 
повтори!

ГОСТ НА БРОЯ
ЕвГЕНи ХРиСТОв, ДиРЕкТОР НА СОциАЛНОТО ЗАвЕДЕНиЕ:

В ДПЛУИ МАЛЕНОВО 
ПРИЛАГАМЕ НОВИ 
ФОРМИ НА РАБОТА, 
ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ!

- Г-н Христов, за крат-
кото време откакто сте 
директор на ДПЛУи Ма-
леново успяхте ли да 
подредите приорите-
тите си, да градирате 
решаването на пробле-
мите?

 Успешното подреждане на приори-
тетите за решаване проблемите на 
потребителите се корени в правилния 
анализ и планово отчетна дейност на 
изпълнителския и ръководен състав 
на дома. Несъмнено за правилната 
управленска визия допринасят, както 
определени теоретични познания, така и 
наличието на практически опит. За целта  
съм изготвил Концепция за управление 
на ДПЛУИ – Маленово за периода 2020-
2023г., утвърдена от кмета на Община 
– Стралджа г-н Атанас Киров.

ПОКАНА
Уважаеми родители,

Център за обществена подкрепа гр. Стралджа
организира „Лятна академия за деца“, която
има за цел да организира занимания за деца,
осмисляне на свободното време, да открият

любимото хоби, помощ за родителите.
Ако Вашето дете е на възраст от 5 до 14 г. и иска да си

прекара лятото по различен начин, да научи много нови
неща, да рисува, да подрежда пъзели, да изработва

сувенири от природни материали, хартия, конци и др.,
обича да се забавлява, заповядайте при нас.

Заниманията ще се провеждат
месеците юли и август, всеки вторник

и четвъртък от 10.00 до 19.00 часа 
в Център за обществена подкрепа

гр. Стралджа на адрес: гр. Стралджа,
ул. „Хемус“ 67.

За повече информация
GSM: 0884977296

ОЧАКВАМЕ ВИ !!!

След три-
дневни 
големи 

жеги Стралджа 
бе връхлетяна 
от силна лятна 
буря.  Тежкия 
оловен облак 
пристигна със 
силен вятър и 
дъжд. За мину-
ти направи по-
ражения които 
осигуриха доста 
работа за еки-
пите на общи-
ната.  Заради 

Четете на стр.5

ЛЯТНА БУРЯ СЕ СТОВАРИ В СТРАЛДЖА

паднали клони, дървета и стълб с 
високо напрежение бе затворен за 
движение бул.“Хемус“ в гр. Страл-

джа, Затворен 
з а  д в и ж е н и е 
беше е и път III- 
7007 - отсечка 
Стралджа- Пе-
толъчката. На 
много места в 
града  имаше 
паднали жици. 
Паднало дърво  
затвори времен-
но движението и 
по ж.п. линията 
към Стралджа.  
Заради падна-
ли на пътното 
платно дърве-
та, временно бе 

затворен за движение и пътят 
между Стралджа и пътен възел 
„Петолъчката“.   

д-р Димитър Рунков

ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ ТВОРЕЦА
С откриване на паметна плоча барелеф Стралджа изрази 

почитта Си  към големия хореограф тончо тончев

тончо тончев запиСа името Си СъС 
златни букви Сред най-талантливите 

хореографи на българия. 
и проСлави Стралджа!

В знак на уважение и призна-
телност и по повод 80 годи-
ни от рождението  на Тончо 

Тончев  на 2 юли т. г. почитатели 
на творчеството на големия хоре-
ограф присъстваха на откриване 
паметна плоча на незабравимия 
и неповторим познавач, ценител и  
разпространител  на богатото фол-
клорно наследство, създател на 
ФА „Въжички“. Гости на събитието, 
организирано от Община Страл-
джа и НЧ „Просвета 1892“, бяха 
акад. Крум Георгиев, председател 
на Общество за фолклор, Ст. Заго-
ра и дългогодишен председател на 
журито на събора „Мараш пее“, Ге-
орги Пенев, музикант, съратник на 
Тончев, Стоян Варналиев, носител 
на Специална награда от Конкурса 
надпяване „С песните на Вълкана“, 
Тончо Кесьов, хореограф от  НУФИ 
„Ф. Кутев“ - Котел, музиканти, тан-
цьори, изпълнители на народни 

песни, съратни-
ци, приятели на 
Тончев. Само-
дейците от чи-
талището прис-
тигнаха облече-
ни в красивите 
стралджански 
народни носии. 
В ролята на до-
макин Атанас 
Киров, кмет на 
о б щ и н а т а  и 
инициатор за 
откриване на 
паметната пло-
ча, откри събитието със силни 
прочувствени думи за талантливия 
хореограф , напомни значимостта 
на творчеството му както за града, 
за областта така и за страната.

„Тук сме за да изразим горещата 
си признателност към делото на 
този истински творец и възрожде-

нец, да възкресим спомени за един 
високооценен талант на Стралджа 
и на България, безкрайно даровит 
човек, постигнал чудеса с предста-
вянето на тракийските, стралджан-
ските народни танци и обичаи.

вСиЧКо зА Събитието 
нА Стр. 3 и 8

Дебютната стихосбирка на 
Димитър Драганов Дра-
ганов със заглавие „Моят 

глас“ за пръв път ще акостира в сър-
цата на своите читатели на 9 юли 
2021 г., петък, от 18:00 ч,  в родния 
град на младия поет – Стралджа. 
Специален гост на вечерта ще бъде 
редакторът на книгата – Станислав 
Марашки, член на Съюза на бъл-
гарските журналисти, председател 
на Конфедерацията на българските 
писатели, член на писателския екс-
пертен съвет към община Бургас и 
зам.-председател на бургаския клуб 
за хумор и сатира „Морски тарале-
жи“. Стихосбирката „Моят глас“ е 
дебютната книга на поета Димитър 
Драганов и включва стихотворения, 
които са награждавани на различни 
областни и национални конкурси. 
Редакторът на стихосбирката е 
Станислав Марашки, художник 
на корицата – Денислав Петров, 
издателството – „Информа Принт“, 
град Бургас.

ДИМИТЪР ДРАГАНОВ 
ПРЕДСТАВЯ СВОЯТА 
ПЪРВА КНИГА

НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ С ОНЛАЙН 
ЕТНОИЗЛОЖБА В РИМ

Четете на стр.6
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ЕвГЕНи ХРиСТОв, ДиРЕкТОР НА СОциАЛНОТО ЗАвЕДЕНиЕ:

НАГРАДИ ЗА ЧЕРВЕНОКРЪСТЦИ

В ДПЛУИ МАЛЕНОВО ПРИЛАГАМЕ НОВИ 
ФОРМИ НА РАБОТА, ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ!
Евгени Руменов Христов 

е роден на 15.06.1977 г. 
в гр. Ямбол. Завършил 

средното си образование през 
1995 г. в СПТУ по ИС „Кольо 
Фичето” – Ямбол. Придобил об-
разователно – квалификационна 
степен „бакалавър” по специ-
алността „Противодействие на 
престъпността и опазване на 
обществения ред” в АМВР – Со-
фия и образователно – квали-
фикационна степен „магистър” 
по специалността „Право” в ПУ 
„Паисий Хилендарски” – Пловдив. 
В периода 1999г-2019г. работил 
в системата на МВР на различ-
ни изпълнителски и ръководни 
позиции. От 13.07.2020 г., след 
проведен конкурс, е назначен за 

Продължава от стр.1

- С какви чувства сутрин вли-
зате в Дома, удовлетворен ли 
сте от себе си когато си тръгване 
вечер?

Работният цикъл в дома започва, 
както за мен, така и за служители-
те с разбирането за предстоящо 
изпълнение на служебни и чисто 
човешки ангажименти и завършва 
в болшинството случаи с удовлет-
ворение от свършената работа. 
Колективът е имал и моменти на 
изпитания, но самостоятелно или 
с методическа помощ от Община 
– Стралджа и/или ДСП-Ямбол сме 
решавали възникналите проблеми.

- Да си директор на подобно 
социално заведение не е лесна 
задача. има ли на кого да раз-
читате?

Управлението на такъв тип со-
циална институция, наистина е 
предизвикателство. Особено в 
условията на национална панде-
мична обстановка, когато се изис-
ква ексцес в професионалните и 
човешки усилия за  недопускане 
на заболеваемост сред потребите-
лите на социалната услуга. Иначе 
разчитам на целия колектив, който 
е изграждан в годините и притежава 
професионална компетентност и 
желание за работа в сферата на 
социалните услуги.

- Какво се промени в Дома 
след вашето назначение и какво 
предстои?

 Моето назначение на длъжност-

та Директор на ДПЛУИ – Малено-
во съвпадна с едно национално 
предизвикателство – пандемията 
от Ковид 19. В тази връзка свое-
временно бяха актуализирани вече 
изготвените планове за действия в 
пандемична обстановка. Набеляза-
ха се и се пристъпи към изпълне-
нието на ежедневни рестриктивни 
мерки с превантивна насоченост, 
които рефлектираха върху социал-
ната работа с потребителите и огра-
ничиха социалните им контакти. 
Наложиха се нови форми на работа 
от страна на социален работник, 
специален педагог и трудотерапе-
вти, а медицинския и санитарен 
персонал бяха на нужната профе-
сионална висота. В такива условия 
все пак успяхме да ремонтираме 
покривната конструкция на дома и 
да обособим помещение за свижда-

Във връзка със Световния 
ден на Червения кръст и 
Червения полумесец отли-

чия получиха изявени червенок-
ръстци от Стралджа. Те са сред 
дейците и активистите със значим 
принос в развитието на Ямболска-
та червенокръстка организация. С 
Медал за заслуги „БЧК“- сребърен 

е отличен Иван Иванов. Звание 
„Заслужил деятел на БЧК“ получи 
Живка Иванова от ОбС на БЧК. 
Звание „Отличник на БЧК“ има за 
Денка Георгиева и Велина Михай-
лова. Звание „Млад отличник на 
БЧК“ получиха Яница Димитрова, 
Тони Йорданова, Калоян Йорда-
нов, Доника Андонова.

не с кухненски и трапезен кът, като 
за извършените СМР, обзавеждане 
и интериорни решения получихме 
подкрепа от Община – Стралджа, 
банка ДСК, г-жа Юлия Миланова и 
г-жа Денка Георгиева.

- Според вас добре ли се чувст-
ват потребителите, има ли слу-
чай да ви изненадат по някакъв 
начин?

 Социалните услуги, които пре-
доставя дома са на високо ниво, ка-
квато е и оценката от комплексната 
проверка извършена от инспектори 
на Агенцията за качество на соци-
алните услуги /АКСУ/ при МТСП в 
периода 26-28.10.2020г.

Стремим се да сведем до мини-
мум случаите на неприятни и да по-
ощряваме положителните изненади 
от страна на потребителите ни. За 

- Как оценявате 
социалната по-
литика на общи-
на Стралджа?

 Смело мога да 
заявя, че за мен 
Община – Страл-
джа е социално 
ангажирана към 
проблемите на 
своите жители, по-
средством множе-
ството социални 
програми  по кои-
то е бенефициент. 
Изградена е се-
риозна мрежа от 
взаимно допълва-
щи се инициативи 
със социална на-
соченост за лица 
в неравностойно 
положение.

- Кадрово добре ли е обезпечен 
Дома, имат ли капацитет специа-
листите за работа по проекти?

ДПЛУИ – Маленово е обезпечен в 
кадрово отношение, като проблем е 
недостига на медицински персонал, 
но така е и на национално ниво. 
Разполагам с подготвен и инова-
тивен екип, който е изграждан в 
годините с методите на професио-
налното обучение и супервизия в 
социалната сфера.

- имат ли бъдеще тези домове, 
защо, според вас, хората с про-
блеми се увеличават?

Домовете от типа на нашия в Ма-
леново са необходими в сферата на 

страна потребители без близки и 
роднини нямат възможност за са-
мостоятелно социално включване 
в открита среда. Според мен този 
тип услуги трябва да се изменят 
адаптивно спрямо съвременните 
условия на живот, а не да се за-
криват.

Използвам възможността чрез 
Вас да отправя своите благодар-
ности за съвместната ни и успешна 
работа към Община – Стралджа в 
лицето на г-н Атанас Киров и на 
колегите от отдел Хуманитарни 
дейности към общината, ЦСРИ – 
Стралджа, ДСП – Ямбол, БЧК и 
РЗИ – Ямбол.

В заключение бих искал да бла-

КРАТКИ ВЕСТИ
С.ПАЛАУзово

С асфалтирани ули-
ци  могат да се 
похвалят и в село 

Палаузово. Дейност, коя-
то според жителите  не 
е извършвана от....1978 
година. Промяната про-
дължава!

С. Лозенец

Приключи асфалти-
рането на улица 
„Хаджи Димитър“ 

в село Лозенец. Жителите 
на улицата изказват бла-
годарности на фирмата 
изпълнител и на кмета 
на община Стралджа г- н 
Киров за направеното и 
затова, че улицата беше 
асфалтирана до края!

Директор на ДПЛУИ – Маленово. 
Семеен с две деца. Хоби – 

книги с историческа насоченост. 
Девиз: „Прави каквото трябва, да 
става каквото ще!”.

целта сме прецизни в анализа на 
предварителните оценки за по-
требности на всеки един домуващ 
и в изготвянето на индивидуалните 
планове за социална подкрепа.

БЛАГОДАРНОСТ
Уважаема редакция,
Бих искала чрез страниците на вестника да отправя най-сърдечна благо-

дарност към ръководителя на отдел „Чистота“ в Община Стралджа Геор-
ги Киров и работника Николай Асенов Атанасов, които се отзоваха веднага 
на подадения от мен сигнал за паднало дърво в двора ми върху ел.проводник. 
Аварията можеше да предизвика големи неприятности, но тези хора напра-
виха организация и дървото беше бързо отрязано, ел.проводника – освободен.

Благодаря, мили хора!
Работете все така всеотдайно, бъдете здрави!

Николинка СТОЙЧЕВА, Стралджа

С. ЛюЛин

„Заставам плътно зад 
Росица Тодорова, км. 
наместник на с.Люлин 

и люлинци в начинанието село 
Люлин да има параклис и след 
разговор с кмета на общината 
Атанас Киров и областната уп-
рава, вече мога да обещая кате-
горично, че до края на годината 
това село ще има своя дом на 
вярата. За да придобие корено 
различен вид районът, започ-
нахме работа по почистването 
на паметниците на падналите за 
свободата на България жители 
на Люлин, подмяна на трото-
арната настилка пред храма, 
ново осветление, поставяне на 
пейки и обособяване на зелени 
площи.“ Гроздан Иванов, зам.
кмет на общината.

с. Палаузово

с. Лозенец

социалните услуги, тъй като близки-
те и роднините на потребителите в 
повечето случаи са в невъзможност 
или се затрудняват да им осигурят 
социална интеграция. От друга 

годаря на своите колеги от ДПЛУИ 
– Маленово и да пожелая здраве и 
щастие на тях и техните семейства! 
До нови срещи, „Стралджански 
вести“!

ПОкАНА
Управителният съвет на Първа частна земе-

делска кооперация – гр. Стралджа свиква общо 
събрание на член кооператорите на 21.07.2021 г. от 
17,30 часа в заседателната зала на кооперацията 
в гр. Стралджа при следния

Дневен реД:
1. Отчет на УС за производствено-финансовата 

дейност на кооперацията за календарната 2020 г.
2. Приемане на счетоводния баланс и отчет за 

приходите и разходите за 2020 г.
3. Отчет на КС
4. Текущи

Управителен съвет:
1. А. Стойков
2. Т. Велчева
3. Д. Димитров
4. И. Балъкчиев
5. Й. Вичев
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ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ ТВОРЕЦА
80 ГОДиНи ОТ РОЖДЕНиЕТО НА ТОНчО ТОНчЕв

Снощи отидох, мамо мо, по нагорниу кладенец,
там си заварих, мамо мо, мойто либе Стояна.
То със друга хортува, мойте му думи думаше
моя му пръстен менеше.
Бакрача ми са издрънча, тогаз ма Стоян  угади
пък аз рекох, мамо мо, мълчишката да мина
да не ма Стоян угади, угади още усети,
чехъл ми закачи за черната къпина, за сухата глогина.
Стоян къпина думаше:
- Дръж, къпиньо момата дорде дойде зимата,
да налеем виното, да напълним бъчвите, 
да направим сватбата.

песента е пята и записана от баба въла през 1955г.

Йордана седи в градина
майка й ситно плетеше,
баща й люто кълнеше:
- Дотегнало им, Юрдано,
ката година кръвнина,
а тази година дор трима,
дор трима млади ергени.
Ганка за уда утадя, 
във път я срещна Сюлейман,
Сюлейман Ганке думаше:
- Ганке, мо, Иванце, мо,
да кажеш, Ганке, на Ивана,
на Ивана, Ганке, чобана
на Ивана моя приятел,
той да не ходи с беглика*
с беглика, с бегликчиите,
че са му канят турците,
турците, хаджиларците*,
те да му земат кончето,
кончето още булчето,

булчето хубава Ганка.
от майката на баба Станка Лечева

*беглик – най-големия данък в турско време
*бостанджии – най-лошите турци
*хаджиларци – ходили са на Божи гроб – помаците

Две етърви хоро играят
помежду им бяла Рада,
бяла Рада Митювчена,
отговарят две етърви:
- Ой та тебе, бяла Радо,
хубо й ли й в чужда къща?
Иван на Неда думаше:
- Недо льо, либе, Недо льо,
кладат ли моми седенки
седят ли, седенкуват ли,
либе при либе сяда ли,
 и аз при тебе да седна,
сакън да не си станала,
главата ши ти отрежа,
като на пиле петровско,
кат на агне гергьовско,
да не ма, либе, изложиш,
пред мойте верни другари.

По-нов ФоЛКЛор:

Снощи на герана бях и водица си налях,
срещнах момък черноок, симпатичен и висок,
„Добър вечер!“ ми рече, сякъш нож ма присече,
този момък ши взема, ако той ма поиска,
сама ши му пристана по бяла риза хасяна,
 по тънка ризка басмяна.

ФоЛКЛор СЛеД 40-те ГоДини:

От долу иде говедар с говеда,
говедар, Говедо Ведо, Венке ле,
ах моя мила Венке!
На рамо носи пръчка пречупена
пръчка пречупена, Пенке ле,
ах моя мила, Пенке ле,
на пръчката торба укачена
торба укачена, Чено, Ченке ле,
ах моя мила, Ченке,
във торбата пиле препържено,
пиле препържено, Жено, Женке ле,
ах мила моя, Женке,
пилето е със сол осолено
със сол осолено, Лено, Ленке ле,
ах мила моя, Ленке,
всичкото струва два топли шамара,
два топли шамара,, Маро, Марке ле,
ах мила моя, Марке,

Песента е така съставена, че припявката да ходи за 
всички момичета. 

този вид песни се пеят без никакъв повод на другар-
ски срещи, седянки и други младежки сбирки

Мама Никола посгоди,
вчера го мама посгоди
знеска го мама ожени,
за гьозел бяла Марийка
Дило, Дило Дилото
на кандилото

МАрин Пенев
зА рАДоСт и нАСЛАДА 

Посвещавам на Тончо Й.Тончев – 
хореограф, родом от гр. Стралджа

Дали е конче игриво  или е яре скокливо,
не ми е конче игриво, нито пък яре скокливо.

Най ми е дете чудато Тончо Йорданов от Стралджа,
Снагата му е пъргава, косата му е къдрава.

Кога се Тончо засмее с усмивка всички пленява,
майка му дето го прави, не върви Тончо, а играе.

Две стъпки напред една назад, изпълнен Тончо със заряд,
гледат го млади и стари през стралджанските дувари.

Сърца им с радост изпълва, души им с възторг повдига.
Израсна Тончо млад танцьор, танцов колектив направи.

Избрани моми гиздави, с багрени шапки, с алтъни,
ризите им са везани, а престилките – вадени.

С бабчени рокли алени, в сребърни пафти и колани.
Момците отбор юнаци със накривени калпаци.

В потури с двойни кулаци, в елеци шити с мераци.
Кръстосани им навои, с плетени върви козяви.

Като кавали засвирят, гайди, гъдулки и тъпани
ансамбли хора играят, дето ги Тончо сътворил.

На Тончо Тончев таланта да ражда танци и сюити
от никой друг неоткрити за радост и за наслада.

Кога ансамбъл играе цялата земя сияе,
Тончови танци прославя на нашта мила държава.

18.04.2004г.
с.Горно Александрово

МАрин Пенев
във ЛюЛин Хоро иГрАе

Посвещавам на великата българска народна певица 
ВЪЛКАНА СТОЯНОВА

Във Люлин хоро играе, гайди и кавали свирели,
Вълкана песен пеела, гайди и кавали надпяла.
Кервани от път поспрели да си Вълкана послушат,
как пее мома Вълкана, гайди и кавали надпява.
Че се Вълкана прочула от Черно море до Дунав
и в столицата София, Филип Кутев пристигнал
да си Вълкана прослуша. Прослушал Филип Вълкана
и в София я поканил в негов ансамбъл да пее.
Тръгнали песни да пеят  в Европа и в Америка
Кога Вълкана пеела публика права ставала,
Вълкана да аплодира, всички се чудом чудели
има ли втора на света като Вълкана да пее.
Гайди и кавали надпява, с нейните песни чудесни.

16.01.2000г.
с.Горно Александрово

СтеФКА ЯнКовА
оЧите нА въЛКАнА
Видях очите  на Вълкана – красиви, пълни с топлина,
лъчезарна и засмяна, дарява благост, ведрина.
В гласа й тайната се крие, отвори ли уста славей излита,
меден глас във въздуха се ние, с песента на славея се 
вплита.
Нежен полъх я отнася над поля, реки, морета,
слава българска разнася, вред по цялата планета.
Божи дар си ти, Вълкана, Божи дар е песента,
в която обич е втъкана, мъдрост, святост, красота.

4 май 2004г.
с. Крушаре, Сливенско

СтралджанСки народни пеСни, диктувани от тончо тончев

Продължава от 
стр. 1

Няма друг като 
него, който така 
добре  да познава 
местното народно 
творчество, да е 
изучавал до най-
малките детайли 
народното облекло, 
музиката, песните, 
танците, обичаите 
и да ни ги поднася 
на сцената в най-
прекрасния си вид. 
Няма друг, който да 
е вдигал на крака 

публиката при всеки концерт у нас 
и в чужбина, да извиква в очите ни 
сълзи на радост, гордост и умиление, 
да ни кара да се чувстваме българи. 
Няма друг обучил стотици млади и 
по-стари да танцуват както правото 
хоро така и най-трудните нашенски 
хора и ръченици. Тончев превърна 
стралджанския буенек в емблема на 
родния ни град, показа красотата на 
коледарите, магичността  на кукерите, 
богатството на песните ни, сръчност-
та на стралджанци в изработката на 
костюмите...

Много може да се говори за Тончо 
Тончев. Всеки от нас има своите спо-
мени с него. Но той остава неразгадан 
защото наистина беше една вселена. 
И тепърва ще се налага да изучава-
ме наследеното от него. Това е наш 
дълг!“, думите, изречени от водещите 
Гроздан Иванов, зам.кмет на общи-
ната и Весела Дремджиева , от отдел 
„Хуманитарни дейности“, изразиха 
чувствата на всички присъстващи и 
предизвикаха вълнение.  Чрез баре-
лефа  на хореографа Тончо Тончев 
общината на практика осигурява   
вечното му  присъствие в  читалището, 
вторият дом на Тончев, неговият храм.  
Присъстващите чуха и прочувствените 
слова на госта акад. Крум Георгиев.

В най-тържествения момент г-н Ки-
ров покани  Нели Тончева Кавалджие-
ва, дъщеря на твореца и председател 
на НЧ “Просвета 1892“, заедно да 
открият барелефа. Дълбоко развъл-
нувана Нели Тончева Кавалджиева 

благодари за инициативата на общи-
ната, за организацията на събитието, 
обърна внимание върху това колко 
богата, многоцветна, интересна беше 
личността на Тончев, колко впечатля-
ващи бяха творческите му хрумвания 
и умението му да пресъздава богат-
ството на стралджанския фолклор с 
което да печели публиката и високата 
оценка на специалистите.

На главната улица в града бе експо-
нирана фотоизложба за неповторимия 
Тончев, която привлече вниманието 
на мнозина. Минути по-късно всички 
се отправиха към площада където на 
откритата сцена представителите на 
ТА „Въжички“, ансамбъл „Златен клас“ 
Зимница, фолклотека „Тончо Тончев“, 
Стоян Варналиев както и младите 
таланти, възпитаници на НУФИ“Ф.
Кутев“ Котел Симона Георгиева, Нико-
лай Ганев и Стоян Иванов зарадваха 
всички с един красив концерт , букет от 
стралджански народни песни и танци. 
Разбира се публиката беше зарадвана 
с изпълнението на буенек, емблемата 
в творчеството на Тончев.  „Запленя-
ваща гледка, перфектна организация 
, богат концерт с поклон пред таланта 
на великия и неповторим Тончо Тончев 
– обаятелен човек и приятел, останал 
завинаги в сърцата ни“, така определи 
събитието Мара Загорчева , доайен на 
културата в Стралджа.

Тончо Тончев! Произнасянето на 
това име винаги извиква  буря от 
чувства, спомени, вълнения, радост, 
родолюбие, гордост. Тончо Тончев, 

който ни е давал най-силните примери 
на божествен талант в действие, на 
скромност, естетика, изключителна 
точна преценка на събития, уважение 
към историята, към мъдростта. Тончо 
Тончев, който записа със златни букви 
името си сред най-талантливите бъл-
гарски хореографи по които и днес се 
равняват, Тончо Тончев, за който се 
носят легенди и който остава недос-
тижим и неповторим.

Ние, неговите съграждани, няма да 
забравим  делото, община и читалище 
ще продължаваме да поддържаме 
танцовата самодейност, за да раз-
пространяваме огромното наследство 
от Тончев. За това се иска не само 
желание и ресурс , но и обич, призна-
телност. Всичко това да бъде пример 
за децата и младите, да бъде стимул 
за изучаване на родословието, за 
участие в съставите на читалището, за 
изграждане на национално самочувст-
вие. Кметът Атанас Киров благодари 
сърдечно на участниците в концерта, 
които танцуваха , за да докажат , че са 
достойни продължители  на делото на 
Тончев. И напълниха с радост сърцата 
на публиката. „Ето, това  са танците на 
Тончо Тончев, това са самодейците на 
Тончев, това е радостта и гордостта 
на Стралджа !“, изрече развълнувано 
Нели Тончева Кавалджиева , за да 
благодари горещо на всички участници 
в концерта. Празникът завърши тра-
диционно с едно вито стралджанско 
хоро. И с пожелание за много нови 
успехи на сцената.



  бр.6, 27 юни - 2 юли 2021 г.       РЕПОРТЕР                                                    4  

СТРАЛДЖА Е СКЪП НА СЪРЦЕТО МИ ГРАД
кръСтЬо рибаров:

ТВОРЧЕСКА СРЕщА С КРЪСТьО РИБАРОВ И ДЪщЕРЯ МУ ТОНЯ БОРИСОВА

Роден на 06.06.1923 г. в с. Тер-
зийско, Община Сунгурларе. Ко-
рените му по майчина линия са 

медвенски, от рода на Захари Стоянов. 
Израснал в крайна бедност – в колиба 
от преплетени клони, измазани с кал и 
сламен покрив. Родителите му Донка и 
Михаил Рибарови отгледали с непосилен 
труд четирима сина и ги възпитали като 
почтени, трудолюбиви  и честни хора.  

До четвърто отделение учил в Терзий-
ско, а прогимназия завършва в Огнен и 
Искра. Завършил 7-ми клас с „Отличен 7”, 
/ през 1937 г. по повод родението на  прес-
тонаследникът Симеон Сакскобургготски  
на всички ученици завишили успеха с по 
една единица/. 

Макар и само с едно виждащо око, на 
14 години отива в с.Огнен да учи шивашки 
занаят, а на следващата година пристига  
в Стралджа. Тук, на Чаршията напредва 
много в шивачеството, работейки в 
дюкяните на Майстор Стефан Събев и 
Майстор Коста Стамов – бащата на на-
шата голяма певица Ваня Костова.

Зареждат се години на изнурителен 
труд – помощник в кръчма в Карнобат, 
по бахчите на Дермендере, Кабасакал, 
Стралджа и Ямбол; в шивашките атели-
ета на Карнобат и Ямбол.

После се включва в бригадирското 
движение като бригадир при строител-
ството на линията Перник-Волуяк и е член 
на Щаба на бригада „Млада гвардия”  в 
Димитровград.

Завършва успешно Фабрично-завод-
ската школа в младежкия град и от шивач 
се преквалифицира в химик. Ходи на 
специализация в гр. Кемерово, Сибир, за 
да изучава сложното химическо производ-
ство на азотни торове. В Димитровград 
свързва съдбата си със своята спътница 
в живота – Станка Рибарова. Почти 18 го-
дини работят на смени в най-тежките про-
изводства – Газ-генераторния и цех Сярна 
киселина; отгледали сами двете си деца 
и завършили Техникума по индустриална 
химия, учейки в сменна паралелка. Тези 
години са много трудни, напрегнати,  но  
поколението им с ентусиазъм, вдъхнове-
но изгражда нова България.

От 1967г. семейството му живее в 
Ямбол. До пенсионирането си работих 
със съпругата си в СХК „Димитър Димов” 
– Ямбол, той като инспектор „Охрана 
на труда” на комбината, а Станка - в 
Централна Заводска Лаборатория. За 
работата си като химици и двамата са на-
граждавани с ордени и медали, отличници  

На 25 юни в Стралджа  гостува  
един интересен творчески 
тандем  – Кръстьо Рибаров 

и неговата дъщеря Тоня Борисова, 
автори на книгата „Нашенски зевзеци“. 
Срещата  събра  всички, които обичат 
книгите и искат да се докоснат до един 
весел, жизнерадостен свят, случки, съ-
бития, образи от едно недалечно време. 
И всички изживяха много  приятни емо-
ции. Чрез книгата авторите поднесоха 
на  длан животът – пъстра въртележка 
със своята  мъдрост, с неизчерпаемите 
извори на българската душевност и 
народопсихология,  разсмеяха аудито-
рията с образи, които познаваме, с 
колоритен език, който обичаме.

Защо пРеДставяме таЗи необи-
чайна книга?

Защото  авторът - нашият достолепен 
гост Кръстьо Рибаров е светъл пример за 
достойнство, чест и безкрайно трудолю-
бие; еталон за истински голям Българин 
- родолюбец и добър човек, с чиста душа! 
Родственик  на Захарий Стоянов.

Разказаните в книгата реални случки 
и събития са видени, почувствани и 
пречупени през призмата на благороден, 
оптимистичен и всеопрощаващ смях. 

Много автори могат да мечтаят 
за такова топло посрещане, за 
толкова много избликнала обич!

Община Стралджа, организатор на 
творческата среща - нагледно, безспорно 
и по запомнящ се начин изнесе „Показен 
урок“ как се уважават и почитат хората на 
изкуствата, допринесли за популяризация-
та на града, за съхраняването на неговата 
културна история и емоционална Памет!

В горещия юнски ден, в Клуба на 
Пенсионера нямаше свободни места 
- стралджани с интерес очакваха своя 
земляк - достолепния най-възрастен 
български писател Кръстьо Рибаров и 
творците, помогнали му тази забавна и 
стойностна книга – „Нашенски зевзеци”, да 
стигне до читателите – неговата дъщеря 
– писателката и актрисата Тоня Борисова 
и внучката Сълзица Борисова – автор на 
прекрасната корица!

Зам. Кметът на Община Стралджа, г-н 
Гроздан Иванов трогна всички с краткото 
си, но искрено и вълнуващо слово. Родът 
Рибарови, каза г-н Иванов, чийто стожер 
е Кръстьо Рибаров, в Стралджа е познат 
като род на учители и спортисти (лекоатле-
ти и състезатели на батут), ресторантьори 
и икономисти, пожарникари, а сега вече и 
като литератори и художници-дизайнери, 

дори и бъдещи архитекти - посочвайки 
малкия ми внук Павел, който през всичкото 
време търпеливо строеше с лего невижда-
ни конструкции!

Г-н Иванов благодари на творческия 
екип за идеята да направи Премиера на 
книгата именно в Стралджа, защото в 
нея читателите и днешните жители на 
града ще го видят с други очи, ще усетят 
атмосферата на отминалото време, ще 
открият своите Корени. Г-н Гроздан Иванов 
връчи на развълнувания Кръстьо Рибаров 
Почетен знак на Община Стралджа и 
Приветствен адрес от Кмета на града - г-н 
Атанас Киров.

С  кратка мултимедия Тоня Борисова  
запозна присъст-
ващите с дългия 
и криволичещ 
житейски път на 
баща си  след 
което той, сил-
но развълнуван, 
сподели спомени 
за онези далеч-
ни години – вече 
75! когато като 
младеж е живял и 
работил в Страл-
джа. Припомни 
забележителни 
личности, с кои-
то животът го е 
срещнал и свър-

ЖИВОТЪТ – ТАЗИ ПЪСТРА ВЪРТЕЛЕЖКА

Като съавтор и редактор, Тоня Борисова 
ги предава максимално точно и вярно с 
живия и ярък, колоритен и образен език 
на достолепния си баща, за да не чезне 
паметта за корените и силата на съзида-
телния Български Дух!

Паралия, порязаница, дисаги, бурия, 
мискинин, любеница... някой от по-въз-
растните ще се усмихнат като срещнат 

тези думи в книгата, а 
младите ще поискат да 
научат значението им, 
защото те са част от 
нашенския говор в едно 
отминало вече време. 
И това допълва очаро-
ванието на „Нашенски 
зевзеци“, която се чете 
на един дъх.

Много е приятно, че  
ние, стралджанци, при-
състваме осезаемо в 
книгата. С непоклатимия 
корен и дух, с оригинал-
ността на мисленето, с 
начина на изразяване, 
с дяволиите, с работли-
востта, с отношението 
към живота, труда, тра-
дициите. Точно в това е и 
най-голямата изненада!

С ГОРЕщА БЛАГОДАРНОСТ ЗА ТОПЛИЯ ПРИЕМ
репортаж от самата тоня борисова

зал, възкреси не-
вероятните образи 
на стралджанските 
зевзеци, останали 
в паметта му до ден 
днешен все така 
ярки, колоритни, ис-
тински.

С  п р о ч и т а н е  
разказа „Домашен 
шаяк” публиката ис-
крено се забавлява-
ше и смееше на глас 
– всичко й звучеше 
близко и родно!

Признание  за 
стойността на кни-

гата бе, че донесените екземпляри свър-
шиха – всеки искаше да отнесе у дома 
си тази необичайна книга с автографи от 
авторите. Внучката Сълзица Борисова 
сподели с присъстващите, че историите 
в книгата на нейния мил дядо, описани от 
майка й са я развълнували с възможността 
да се върне и попътува назад в неживяното 
от нея време, да усети дъха му и срещне 
забележителни и колоритни, живи образи!

След премиерата на „Нашенски зе-
взеци”, вечерта завърши необикновено 
красиво с Родова среща на Рибарите – да 
се опознаят отблизо внуци и правнуци, 
да се усетят клонки от Родовото дърво, 
чиито дълбоки и жилави Корени уважават 
и почитат с обич!

на Министерството на химията. 
Отгледали син и дъщеря, имат три 

внучки, двама внука и три правнучета! 
Всички са здрави, умни и талантливи, 
уважителни и добри. 

Преди 10 години и двамата с дъще-
ря му – писателката и актрисата Тоня 
Борисова, губят своите половинки и се 
събират под една стряха – да си помагат 
и крепят духом.

Открай време, на родови срещи и 
гостувания, тя  разказва забавни истории 
от детството и младостта си. Истории – 
поучителни и мъдри, които те карат да се 
замислиш. И ето, заключен от пандемията 
в апартамента на петия етаж, без асан-
сьор и възможност да излиза, той решава 
да разкаже отново на дъщеря си тези 
истории, а тя да ги опише в книга. Вечер 
след вечер разказва и заедно пишат.

- Поклон пред достолепната Ви въз-
раст, пред енергията, родолюбието и 
възторга от живота, г-н Рибаров! Как се 
роди идеята за написване на „Нашенски 
зевзеци“? - Разкажете ни за Вашата 
връзка със Стралджа - Какви хора бяха 
стралджанци тогава? - Как направихте 
избора на героите, кои са тези хора от 
Вашите спомени? - Какво е посланието 
, което отправяте към днешните чита-
тели с тази книга? - Кога да очакваме 
следващата Ви книга?

- Вярвам, че и читателите, ще се по-
смеят от все сърце и ще се забавляват с 
гяволъците на нашенските зевзеци. А те 
са цяла галерия от чешити – своеобразни 
и неповторими, носещи характерни за 
времето и народната психология белези. 

Забележителни в книгата са чешитите 
от Терзелий с техните запомнящи се 
прякори – всеки със своята история: 
Баща му - Дядо Мио Малджията, чичо 
му - Атанас Рибаря, Пей Иван с чукалата, 
Иван Неноолар – „Царят на Дабаалар“, 
Гандата с лимонаденото  шише, дългучът 

Пенко Америката, Лаком Герги, Тодор 
Самодивата и хитреците Рачо Чошката 
и Киро Стиската… Тук са и стралджан-
ските зевзеци – шивачът дядо Черньо, 
белогвардеецът Евтим – бродягата; не-
доученият „двукатин“ Диманяка… Подир 
тях - прословутите карнобатлии Майстор 
Пеньо Гаргата, зарзаватчията Стефан 
Сакъза, гостилничарят бай Върбан, Петър 
Смока, евреите Виталий Нефтал`и и Яков 
Мизрак`и – все истински, неподражаеми 
образи! Запомнящи са и тези на шмекери-
те - бай Божил и „Бирнико“ от Сунгурларе; 
на остроумния  шегаджия Бай Вълко от 
Жеглица, на циганина „кооператор“ Чочо, 

ОФ активиста Маджарата и стария дядо 
Яшар от Грозден... 

Не по-малко интересни, оригинални и 
колоритни са женските образи: дружките 
Йочка Господинкина и Койка Рибарова 
- Бабата, етървите Къна и Въла Нено-
олар, свидливата Баба Цоньовица и 
благородната Учителка Катя Гълъбова 
от Терзелий; дебелата стралджанска 
кафеджийка - госпожа Берта Бохор и 
карнобатските клюкарки - стрина Труфка, 
Пръдлив Андрейца, Д`елата и Петрана 
Палангозова; башалийската буля Иванца 
от рода Чекелята.

Измежду  героите – всичките истински, 
реални личности се открояват мнозина 
стралджанци. Някои от тях ще се появят 
в неиздадената още трилогия „Спомени 
за един изгубен свят”, която Тоня подготвя 
за печат. Там са  майстори-шивачи – Бай 
Стефан Събев, Бай Коста Стамов, Дядо 
Черньо и Фандъла; Майстор-обущаря 
Ичеренски, текстилния майстор-бояджия 
Димитър Джибирев и жена му – мъдрата 
баба Елена,   майсторът на налъми - дядо 
Атанас Изгорялко (с един изгорен мустак) 
и синовете му Паско Бахчеванджията и 

Минко Кавалджията… 
Негови  другари от Стралджа са братов-

чедите Георги и Пеньо Кабакови, Къньо 
Петков – шивач; сестрите Мара и Гана 
Балъкчиеви, сестрите Енчеви – прочутата 
народна певица Ойка Енчева – Пенева 
и Йорданка Енчева, Тяна Тролева… 
Разходките си младежите правели на 
Гарата! Но най-желаното място е Киното. 
Есенно време, на Архангеловден, сред 
село, на мегданя всички са на  големия  
сбор. И като засвирят музикантите, като 
се заизвият онези ти ми хора – тропат ли 
тропат стралджани, дорде станат вир-
вода и им се наиграят сърцата!

Стралджа беше голямо 
чивчийско (земеделско) 
село. Улиците – кални, във 
всеки двор – харман, къщи-
ците нисички и сгушени една 
в друга – най-голямото и ви-
соко здание в Стралджа през 
1939г. бе Хотелът на братя 
Селски. Тротоари имаше 
само на чаршията – главната 
улица, на която бяха стру-
пани всевъзможни дюкяни, 
работилнички, кафенета 
и гостилници. Хората - ра-
ботливи, честни, почтени и 
макар да бяха бедни, никога 
не ги напущаше забележи-

телното им чувство за хумор. Винаги ме е 
учудвала и възхищавала способността им 
да се иронизират и надсмиват над своите 
недостатъци и кривици. И аз съм от тях – с 
шега и закачка гледам да поправя злината 
и върна усмивките.

В някогашна Стралджа – макар да си 
беше село, хората се деляха на гражда-
ни и селяни. Тия от чаршията и къщите 
около нея, еснафите, занаятчиите, бяха 
„граждАните” – ходеха важни и наперени с 
костюми и чепици, с бастончета и бомбе-
та, жените с купешки рокли. А останалите, 
от покрайнините бяха селяните – с потури 
и аджамки, с цървули и навуща; с пъстри 
носии от домашно тъкани платове. Ама и 
едните, и другите имаха самочувствие на 
градски хора, мечтаеха Стралджа град да 
стане, щото си има гара и следователно 
– бъдеще!

Е, днес наистина е град и за моето 
сърце е много скъп, защото тук минаха 
най-младите ми години, тук животът ми 
даде много уроци и ме научи на самос-
тоятелност, борбеност и стремеж към 
израстване. 

Напуснал съм Стралджа преди 75 го-

дини! Ще се радвам да срещна потомци 
на мои познати и роднини от рода на брат 
ми Митьо Рибаров. 

Казвате, че възрастта ми е достолеп-
на. Така е – останах най-възрастният от 
целия джинс. Но това е и малко тъжно – 
няма ги хората, с които съм живял и рабо-
тил, с които съм вървял напред. Останаха 
спомените и затова реших да ги споделя 
– поне така да възкреся отминалия, 
изгубен свят, оня много български свят, 
в който трябва да намираме корените на 
Родовата Памет, да се държим за тях и 
останем Българи!

Затова съм много благодарен на дъ-
щеря си Тоня Борисова, че посвети близо 
две години време да запише, редактира и 
сътвори четирите книги, побрали този из-
губен мой свят. И не мога да не благодаря 
на внучката си – художничката Сълзица 
Борисова за прекрасната корица на книга-
та „Нашенски зевзеци”! На своето голямо 
семейство за обичта и подкрепата, за 
грижите и вярата им в мен, за уважението!

Искам да благодаря на Община Страл-
джа за вниманието и показаното уважение 
към мен и Тоня Борисова! А на Кмета, г-н 
Атанас Киров най-сърдечно да благода-
ря за Поздравителния Адрес по повод 
рожденния ми ден, един жест, който ме 
зарадва и просълзи!

И накрая искам да пожелая на страл-
джани да са живи и здрави, успешни и 
много, много щастливи! Да се усмихват и 
смеят по-често, защото смехът е здраве 
и живот!

кръстьо Рибаров
тоня борисова
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ДА ОПАЗИМ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАРИ!

КРАСИВ ДЕТСКИ ПРАЗНИК

ЖИВА ПАМЕТ

ТЮТЮНОПУШЕНЕТО Е ВРЕДНО!

Посевите вече са в етап 
„восъчна зрялост“, което  
ги определя като пожа-

роопасни. Във връзка с това е 
и заповедта на кмета с която се 
определят мерките за пожарна 
безопасност.

До окончателното прибиране на 
реколтата и изораване на стърни-
щата се забранява  паленето на 
открит огън, тютюнопушенето и 
паркирането на моторни превозни 
средства в площите с посеви и в 
непосредствена близост да тях. 
Забранява се извършването на 
ремонтни дейности по линейните 

обекти, преминаващи през житни 
площи. При аварийни ситуации се 
допуска извършването на горепо-
сочените дейности след предва-
рително уведомяване на РСПБЗН 
при спазване на изискванията за 
пожарна безопасност. В земедел-
ските земи и извън тях (слогове и 
крайпътни ивици) не се разрешава 
паленето на стърнища и други 
растителни остатъци и използва-
нето на открити огнеизточници. 
Юридическите лица, стопанис-
ващи републикански, общински 
и частни пътища, преминаващи 
през и/или покрай житни посеви, 

осигуряват механично отстраня-
ване на сухите треви и храсти, 
горими предмети и материали в 
сервитута на пътя.

Кметствата по места имат за-
дължението за организацията  и 
провеждането на мероприятия  за 
опазване на селскостопанското 
имущество от пожари. При неиз-
пълнение на мерките за пожарна 
безопасност в земеделските земи 
органите на РСПБЗН – Стралджа 
ще прилагат административно-на-
казателните разпоредби за нару-
шителите, съгласно действащите 
нормативни актове.

31 януари 1963 го-
дина. Сняг. Вя-
тър. Хеликоптер 

на Българска Народна 
Армия изпълнява полет 
и лети край село Недял-
ско общ. Стралджа. Там 
и остава... Поради тежки-
те метеорологични усло-
вия пилотът губи контрол 
и хеликоптерът “МИ-4„ 
се разбива. Петима бъл-
гарски офицери загиват. 
Полковник Георги Щър-
бов, майор Пенко Савов, 
майор Борис Ганджов, 
капитан Иван Запрянов, 
капитан Манол Кавръ-
ков. Това са имената на 
тези смели мъже.

За жалост обаче слън-
цето, водата, ветровете и 
снегът отдавна са изтри-
ли буквите на паметника 
на мястото на трагедията, тревата 
е „спечелила борбата“ с плочките, 
мозайката по самия паметник се 
руши. А колкото и срамно да е, 
вече няма и път, който да води 
директно до този паметник...

Гроздан Иванов, зам.кмет: 
„Споделям всичко това и си 

мисля как ли ще избледнее името 
на майор Терзиев край Шабла 
след 58 години? Дано поне тогава 

В Недялско

Родината ни се управлява от па-
триоти и не позволят това да се 
случи. Аз самия ще изпратя писмо 
до Министерство на отбраната с 
покана да възстановят паметни-
ка на загиналите край Недялско 
български пилоти - офицери. 
Почистването на тревата, храс-
тите и пренаписване на буквите 
на паметника ще го организирам 
лично. Нека помним героите си!“

Първи юни, Празникът на де-
цата се превърна в повод 
за весели игри, състеза-

ния, танци и песни за най-малките 
жители на общината. Кметства, чи-
талища, училища, родители и об-
щественост по места подкрепиха 
идеята, за да създадат на малките 
настроение и празничност.

Така в ДЖИНОТ веселбата 
обедини малки и по-големи деца, 

По повод отбелязването на 
Световния ден без тютю-
нопушене доброволците 

на БМЧК реализираха поредица 
от инициативи. Младите черве-
нокръстци от СУ ”П.Яворов” - гр. 
Стралджа проведоха кампания с 

мото „Тютюнопушенето е вредно!”. 
Изнесени бяха лекции в училище-
то пред ученици от различни въз-
растови групи. Идеята бе повече 
млади хора да разберат навреме 
вредата от този навик и лошите 
последствия върху здравето на 

младите хора.
Доброволците от БМЧК-Страл-

джа оформиха информационен 
пункт, където учениците имаха 
възможност да се запознаят с 
любопитни факти, свързани с 
тютюнопушенето. 

предизборно
любопитно! и полезно!

Вижте какво пише в едно послание от 1890 г.:
„Препоручения за бъдеща деятелност към онези мераклии-поданици на княже-

ството, които веч са кандисали или все още се назландисват да се надпреварват 
за кметове и общинари“, от 1890 г.:

1. Откъм Финансиалност.
Лицето-поданик требва да бъде задължително финансиално състоятелен. Туй 

ще рече, че отнапреж требва да е струпал и заделил парици, имот и добитък, та га 
седне на кметский или чиновнический стол, да не посегва скрито и тайно в общин-
ската хазна, орезилявайки по тоз начин себе си, челядта си, родата и достлука си 
(приятелите) пред гражданството и своите душмани.

2. Откъм Външен изглед.
Кога се възправя пред людете, лицето-поданик требва да се напрегва с цел 

сдобиване на достолепен вид и да придава на ликът си ведро и благо изражение. 
Одеждите му следва да са в опрятно състояние, взорът бистър, чомбазът вчесан, 
а мустаките неразчорлени. От само себе си се подразбира за каяфетът (тоалета), 
тъй щото кошулята да е прана и добре подгащена, поясът пристегнат, беневреците 
закопчани и опети, а горната дреха – изчеткана и нелекьосана. Ще е добре, ако не 
личат кръпки тук таме, а ако ги нема хич – още по-добре.

Кога се падне да посетува сборища, вечеринки, градското театро, а също по 
празници и на черкуване, лицето да е облечено и натъкмено в най-новий си кат 
дрехи и обязателно с лъснати чизми.

Кога лятос е много жежко и лицето се запотува бая, не вреди по начесто да си 
мий табаните, чаталът, под мишците, ушите и вратът, та кога се доближава до 
съмишленици и симпатизанти, да не го позаобикалят от далеч и да си затъкват 
носът по причина на изригваната воня.

Кога се удаде лицето да е покането от по-преди на попийване и поядване заедно 
с други хора или съпартизанти, да не се наядва отнапреж с чесън и други таквиз 
дъхави откъм зловония зелении или престоял и залоен овчи джигерец. Да седи 
благопристойно на посоченото му место сред дружината, да не гръмогласничи, 
да не размахва безпричинно членовете си нагоре-надолу, да не пръхти, да не се 
дръгне и оригва, сумти и попръдва. По тоз начин няма да се погнусяват от него и 
да го имат за по-долен и нефелен, а тъкмо напротив.

3. Откъм Фамилия.
Добре е лицето-поданик да е оженето, да има мила и свестна булка, послушна 

и любвеобилна челяд, и добрейши майка и баща, та кога фамилията излезне по 
празник из чаршията или в черковата, всячески да внушава почтителност, идеалност 
и умиление. Ако се появи неожидан зор по некой начин да въдворява ред и послу-
шание, да не устройва тутакси сеир на зяпачите, градските кибици и безделниците, 
а чак у дома си, после произшествието да гълчи и побийва непокорните деца и 
жена си на скрито, зад дуваря или перделъка.

4.Откъм Ред и Почитание.
Лицето-поданик да признава, уважава и почитува върховенството на законът, 

по-горните чинове и князът. Ако се случи да бъде избран за кмет или общинар, 
всячески да подпомага деятелността на приставът и стражарите, с цел сдобиване 
на почтеното гражданство, търговците и еснафа с най-големо спокойствие и рахат.

Да се явява немедлено денем или по нощята при зов за помощ срещу напаст от 
чапкъни, нехранимайковци и шашкъни. Същите тези, що причиняват със своите 
злодеяния, безчинства или йерхонски пиенски вой всекакви беди или душевно 
неразположение на почтените люде, да се озаптяват овреме.

По подир озаптените синковци-човеконенавистници да бъдат запирани в кауша, 
а при повторно провинение, потретяване, почетвъртяване и пр. да бъдат доволно 
понабийвани, че и обилно понабъхтявани за назидание от некой по-снажен и на-
лят стражар, но само по дебелите меса, пищялите и кунките, а не по главата – по 
причина придобиване на безпаметност или улавост.

5. Откъм Образователност.
Лицето-поданик да е безсъмнително грамотно, да владей краснописа задово-

лително, да чете бързо на ум, без да блещи очи и явно да шава с бърни, а най-
подир да владей удовлетворително прости сметки, таблица за умножение и други 
аритметически мурафети.

Твърде добре ще е ако умее да изразява словесно мислите си гладко, ясно, без 
запъване, мънкане, безпричинно покашлюване и други телесни звуци, като през 
целото това време ликът му возприема братолюбив, возвишено-ласкав и одухотво-
рен образ. Ако прави ката дневно таквиз упражнения у дома си пред огледалото, 
лицето-поданик неминуемо ще се изпедепца до подобие на Цицерона.

Кога пристигне в градът или селото по-горен и по-начетен партиен началник, под-
началник или друг откроителен заповедник, лицето да слуша осторожно и записва 
в тефтеря препоруките му. Да си туря любезна гримаса даже кога гостенинът гълчи, 
попържа и излива ядът си за разни неудачия, серсемлък, слабоумни деятелности и 
дивотии, сътворени от местната партийна дружина и нейните баш-сайбии. Така ли-
цето ще изпъкне със своята старателност, прилежност и всеотдаденост към делото.

6. И като Окончание.
Ако, прочитайки осторожно 2-3 пъти тез препоруки, лицето-поданик съблюдава 

точ в точ или се доближава съвсем до горните рекомендации, с Божия помощ и 
повече късмет може да се надева на успех. Пък сетне…ако работи с пламенност, 
хъс и жар на ползу роду, кога му свърши мандатността, ще да може честит и с високо 
издигната глава да мине из чаршията, па достовете, еснафа и другите първенци 
да му свалят капа, да му казват „Сполай ти“ и „Аферим“, та даже да му цалуват 
десницата и да го попримолват да кандише за повторка на мандатът!

които за пореден път доказаха, че 
си имат своя извоювана среда в 
селото, умеят да се веселят. 

В ЧАРДА празникът обогатиха с 
интересни игри, а накрая не липс-
ваше вкусната торта.

В ЛОЗЕНЕЦ читалище и кмет-
ство бяха организатори на дет-
ското парти с аниматор кака Ели. 
И всичко беше като детски калей-
доскоп – игри, смях и забавления.

Във ВОДЕНИЧАНЕ празникът 
за децата беше организиран от 
НЧ „Просвета- 1928“ и кметство с. 
Воденичане с участието на неве-
роятната кака Жени. Забавление 
без край с много смях и изненади.

И децата на МАЛЕНОВО от-
белязаха празника с усмивки и 
настроение. Имаше много радост,   
игри, награди. Почерпката осигури 
местното читалище.

СПРЕТЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ГОНКИ В 
МЕДИЦИНАТА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО!

Продължава от стр. 1

От няколко месеца сме свидетели на политиче-
ски гонки и чистки по високите етажи на власт-
та и в различни институции. Да, нормален 

процес е всяко ново правителство да смени министри, 
зам.-министри, областни управители, началник на 
кабинети, директори, останали „калинки“ от предни 
управляващи, дори донякъде и полицейски начални-
ци, въпреки че там съм свидетел как бяха отстранени 
хора с обвинения за политически пристрастия, които 
капка не отговаряха на истината. Но да тръгнеш на 
политически лов за медици - това не го разбирам. 
И не, не става въпрос за пенсионирания професор. 
Там поне има някаква конкретна причина, макар да е 
в сила клишето“Няма стари и млади, има можещи и 
неможещи“. Става въпрос за директора на болницата 
в Ямбол. Доктор Д-р Димитър Рунков е човек, за когото 
няма тайни в съдовата хирургия. Млад , уважаван 
специалист. В периода, в който управлява болницата 
в Ямбол определено болничното заведение си“ стъпи 
на краката“ и въпреки лошото състояние на сградите и 
обичайния проблем с липсата на специалисти, успяха 
да се справят в най-тежките моменти с бушуващата 

пандемия. Доктор Рунков обаче беше в листата на 
ГЕРБ на изборите за 45 НС от гражданската квота на 
партията. Дали това го прави лош доктор? Или лош 
директор? Зная, че отговорът е ясен за всички. Но в 
провеждащия се конкурс за директор, д-р Рунков полу-
чава лоша оценка от представител на министерството, 
което разбира се ще му коства мястото. Не, това не е 
от липса на знания или лошо представяне. Субекти-
визъм в действие! Уважаеми и неуважаеми управници 
на милата ни държава(независимо от коя партия сте), 
не намисайте болните си политически амбиции в здра-
веопазването! Не гледайте на болниците и особено 
новостроящи се, като портфейл, в който да вкарате 
потните си и алчни пръстчета. Разбира се аз не зная 
кой гласите за нов директор на болницата, може и да 
е добър специалист, но този начин, по-който вкарвате 
политически окраски в тези процеси е грозен! Виждам, 
че в почти всяка листа с кандидати за НС присъстват 
медици. Това не ги прави лоши хора или по-лоши 
специалисти! Към всички политически формации и 
субекти във властта или предстоящо да се облекат в 
такава: Спрете политическите гонки в медицината и 
здравеопазването!

Гроздан иванов, зам.кмет на общината:
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Две поредни не-
дели на юни се 
оказах водач 

из дебрите на Стран-
джа планина. Първо с 
група от туристическо-
то дружество „Кале“ 
- Стралджа, после и 
с пенсионери от ПК 
„Златна есен“. Раз-
бира се, маршрутите 
бяха обходени предва-
рително. С туристите 
стигнахме по екопъ-
тека до изворите на 
р. Младежка и има 
за какво още да се 
връщаме, защото ця-
лостната пътека е 15 
км. Красотите, въздухът са неопи-
суеми и си омагьосан от въздейст-
вията на природата. Огледното 
място на меандрите на р. Велека, 
където спряхме и с двете групи 
преди Петрова нива е хипнотична 
панорама в наситено зелено. Во-
допадът Докузак е странджанска 
атракция, имах възможността да 
го видя след проливен потопен 
дъжд с жълто-кафяви води и от-

Легенди преплетени с 
мистерии, интересни 
събития и случки уве-
личават адреналина, 
когато се минава по 
пътеката към върха. С 
туристите посетихме 
и Мишкова нива с 
монументалното све-
тилище и нощувахме 
в град Малко търно-
во. Друга дестинация 
беше с. Бръшлян, 
където тръгнахме по 
екопътека за Двата 
вриса/извори/. Село-
то е от типа на Же-
равна и е свързано 
с героичната борба 
на българите за сво-
бода. Песента „Ясен 
месец веч изгрява“ 
е химна или мар -
силезата на Стран-
джа, а Сърмашик е 
всъщност бръшлян. 

Со б с т в е -
никът на 
богатата 

и много ценна Ет-
нографска сбир-
ка в с. Зимница 
Неделчо Васи-
лев получи спе-
циална покана 
от Рим, Италия 
за представяне 
на българския 
фолклор пред 
жителите и гос-
тите на вечният 
град. Впечатлена 
от съхранените 
народни носии, 
битови предме-
ти, занаятчийски 
и н с т р у м е н т и , 
накити г-жа Йор-
данка Минева, 
композитор, му-
зикален педагог 
и собственик на 
Музикална шко-
ла от 30 г. , като 
организатор на 
Онлайн-Фести-
вал на българ-
ската култура във 
Вечния град, лич-
но отправи поканата към Неделчо 
Василев и заедно подготвиха ва-
рианти събитието, което бе бъде 
част от тазгодишното издание на 
Фестивала на българската култура 
в Рим. Изложбата  онлайн,  даде 
възможност да бъде видяно бо-
гатото фолклорно наследство на 
България във всяка точка на света.

Родолюбецът от Зимница от 
години обогатява своята сбирка, 
превърнал е в музей семейният  
си дом на село. До сега сбирката е 
представяна на изложби  в Ямбол 
и Стралджа, преминали с огромен 
интерес от хора на различни въз-
расти. Сбирката е посещавана не 
само от българи, но и от  жители 

на САЩ и Австралия. Като местен 
патриот и педагог , с подкрепата 
на училищното ръководство на 
ПГЗ “Хр. Ботев“ Ямбол, където 
работи, е подредил в училището  
богат етнокът, което се посреща 
много радушно от учители, деца, 
родители и гости на училището. 
Учениците проявяват жив интерес 
към всеки от предметите, при под-
ходящи случай обличат носиите, 
пресъздават народни обичаи. 

Като част от плановете на Недел-
чо е да създаде онлайн вариант 
на своята изложба, за да бъде по-
достъпна за българите живеещи 
зад граница.

ново в нормалното му състояние 
на светли пръски и аерозолен во-
ден прах. С туристите изкачихме 
най-високият връх на Странджа 
от българската страна - Голя-
мо Градище. Минава се покрай 
гробницата на царицата Бастет, 
много странно, дори изглеждащо 
зловещо, но според настройката 
и духовното съдържание на всеки 
човек, усещанията са различни. 

С пенсионерите имахме хубав и 
прекрасно-слънчев ден, какъв-
то заслужаваха, а с туристите 
първият ден беше дъждовен, но 
планината като по чудо спираше 
дъжда, където трябваше - така 
беше на Петрова нива и водопада, 
което потвърждава вълшебствата 
на Странджа планина, с ненаглед-
ни горски цветя и редки растения.

инж. Атанас балъкчиев

РОДЕН ЗА ДОБРОТВОРСТВО
НЕ СА ЗАБРАвЕНи!

По-възрастните знаят и доб-
ре помнят плодородието 
на стралджанското поле. 

Чудните ябълкови градини на се-
вер, прасковите от сорта „Хале“, 
черешите, ягодите...Всичко - плод 
на човешки труд, усилия, посто-
янство, грижи. Разковничето за 
успеха е в поливането, а за да 
се осъществява това, умни глави 
прихващат богатите подпочвени 
води на района, с помпи извеждат 
водата на повърхността, насочват 
я  по високи вади към насаждени-
ята. И превръщат полето в райска 
градина. В този Марашки район е 
и известния Рибарник, където, за 
удоволствие, развъждат риба. До-
брите стопани знаят – водата е жи-
вот, водата е удоволствие, водата 
е радост, богатство! Затова трябва 
сериозно отношение към нея.

Роден на точното място в точ-
ното време, израснал сред добри 
и трудолюбиви хора Добри Събев 
се оказва сред   основателите и 
инициаторите  за използване на 
подпочвените води в Стралджа. 
Той  е  ревностният дългогодишен 
поддръжник на помпите в страл-
джанското поле, където  приказ-
ната овощна градина обхваща 
цели 2700 дка. Той е създателя на 
невероятно красивия зелен кът  в 
легендарното Плодохранилище 
край Стралджа, където по онова 
време  се отбиват десетки чуж-
дестранни групи. Той измислил 
специално приспособление за тъ-
чене на коприна, за да помогне на 
стопаните, които отглеждат буби. 
Той е първия  в Стралджа, който 
превръща  двора си  в зелена ук-
раса с чимшири, басейн и цветни 
градини,  и като пример на добре 
уреден ландшафт  дома му се по-
сещават от училищните класове. 
Той е майстор на ашладисването, 

облагородил безброй лози и овощ-
ни дръвчета, той собственоръчно 
произвежда тухли, реди камъни, 
които предварително обработва 
с длето, изработва сам всичките 
инструменти с които работи. Той 
е създател на печеливша  петме-
зчийница, той е ел.техник, чешме-
джия, строител... И философ, 
и поет, и музикант, който свири 
чудесно на мандолина. Инстру-
мента му подаряват гостуващи в 
Стралджа руснаци, впечатлени от 
личността му. Той е Добри Събев 
или по-известен като дядо Мараш.

От дете приучен на труд, с въз-
питано много силно чувство за 
справедливост, откровеност, бла-
городство, добротворство,  ред , 
дисциплина, скромност, свобода 
на духа. Притежава богатство на 
речта, умее с едно изречение да 
каже всичко по определена тема и 
да постигне ефект. През целия си 
смислен живот работи от сутрин 
до мрак, не пести нито време, нито 
усилия. Просто това го радва. Като 
добър възпитаник на Земеделското 
училище дядо Добри прилага на 

ТУРиЗЪМ

ВЪЛШЕБСТВАТА НА СТРАНДЖА ПЛАНИНА

практика знанията и уменията си 
като прибавя всичко, което ражда 
будния му ум. Прецизният му пог-
лед не изпуска нищо красиво, а 
ума и ръцете веднага го прилагат в 
живота. Много умен за времето си, 
той удивително добре помни ци-
фри, цитати, мъдрости и ги прилага 
точно където трябва. Потомствени 
лозари до днес споделят как обла-
городявал мискет и съръчибук, как 
търпеливо обучавал други желае-
щи като в процеса на обучението 
сладкодумно  им разказвал любо-
питни истории. За него било оби-
чайно да ашладиса върху дивачка 
слива два вида плодни дръвчета  / 
напр. ранна и късна череша/. Който 
го е наблюдавал по време на ашла-
дисването знае с какво внимание 
дядо Добри се отнасял към расте-
нието , като с жив човек – преди да 
започне присаждането на калема 
го оглеждал старателно, проучвал 
го, дори си му говорел и едва като 
вземе решение  - с прословутата си 
ножка поставя калемчето, завива 
го с лико, благославя го и обещава 
да плододава. В двора му винаги 
имало вкусни сортове плодове – 
ябълки карастоянки и айвании, 
сливи  зехтинки и енибаканки. За 
пръв път отглежда в градината си 
и мушмула,/нещо необичайно до-
тогава за Стралджа/, за да продава 
всяка есен на пазара от „ селския 
шоколад“. Канен почти във всяка 
къща на селището, той е оставил 
своя следа – дали с градежа на 
чешма, дали с ашладисването 
на дръвчета, дали с други терти-
плийски майсторлъци. „И кочина 
да почне да строи  тухлите като 
синец ще подреди!“, това се твър-
ди за него. Чувствителен по душа, 
той истински се радвал когато се 
налага да създаде нещо красиво 
и добро или  ако наблюдава как 

някой с умения, желание и талант 
се труди. Реакцията му е пока-
зателна: „Гледаше какво прави и 
никога не е бил без сълза!“ Никога 
не се уморява да доказва, че обича  
и уважава хората , а и те му отвръ-
щат със същото.   

Находчив, предприемчив по дух, 
човек с неизчерпаема енергия и 
новаторски идеи,  успява да реа-
лизира мечтата си за голямо про-
изводство на рачел в Стралджа. Но 
точно след успешната разработка 
на тази му мечта алчни ортаци му 
налагат да се оттегли. „Сбогом, 
моя съдба и мой живот!“- огорчен 
и съсипан се прощава с петмезчий-
ницата си  и за първи път посяга 
към чашката, за да удави болката 
и разочарованието. Малцина са 
тези които знаят, че той е участвал 
в съпротивителното движение, но 
никога не пожелал да се възползва 
от това.

И до днес хората в града го 
помнят с вечния син летен костюм, 
който не желае да замени с нищо 
друго, споменават добрините и 
майсторлъка му. Винаги с неиз-

менния закачлив  наперен мустак, 
с живия искрящ поглед в който като 
че ли танцуват слънчеви зайчета, 
всеки ден с  редовните разходки по 
улиците на Стралджа с бастунка и 
малка кошничка в ръката в която 
винаги има плодове за подарък.

До днес се цитират неговите кри-
лати изречения, в които има мъд-
рост и остроумие. „Дядо Мараш 
кара яваш!“, „Имам какво да кажа, 
но няма пред кого да го кажа!“, „Хич 
да не ти пука, щом аз съм тука!“...

Съвсем по стралджански точно 
някой го кръщава „дядо Мараш“ и 
това име така добре му прилята, че 
сам той си го харесва и приема до 
живот. Заради точните му и много 
често безкомпромисни римувани 
коментари многознайковци го 
репликират с: „Дядо Мараш, няма 
много да знаш!“

Роден 1905 г. Добри Събев дожи-
вява 83 години. Тримата му синове 
наследяват много от уменията на 
бащата, като основното е трудо-
любието, сръчността и усета към 
красота. Внуци и правнуци също 
носят негови черти.

НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ С ОНЛАЙН 
ЕТНОИЗЛОЖБА В РИМ

оБЩеСтвено пориЦание

Срещу Милен Йорданов Динков от Стралджа за това, че на 14.12.2020 
г. е установен на открито обществено място без поставена защитна 

маска на лицето. На основание чл.53 ал.1 от ЗАНН и чл. 209 а ал.1 от За-
кона за здравето директорът на ОД на МВР Ямбол е постановил глоба на 
лицето, която на основание чл.15 ал 2 от ЗАНН е заменена с  ОБЩЕСТВЕНО 
ПОРИЦАНИЕ.
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I. цел на процедурата за безвъзмездна 
финансова помощ

Развитие на териториална идентичност, 
маркетинг и позициониране на база на 
сравнителните предимства и специфичния 
териториален потенциал. на територията на 
„МИГ - Стралджа 2016г.“

Процедурата за безвъзмездна финансова 
помощ се реализира с финансовата под-
крепа на Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони

II.  Допустими кандидати:

За безвъзмездна финансова помощ могат 
да кандидатстват:

1. Община Стралджа 
2. Юридически лица с нестопанска цел 

(ЮЛНЦ, регистрирани по Закона по ЮЛНЦ) 
3. Читалища
4. Частни лица, в т.ч. ЗП, предприятия, 

регистрирани по Търговския закон и Закона 
за кооперациите

Кандидатът/получателят на финансова 
помощ трябва да има постоянен адрес - за 
физическите лица, и седалище и адрес 
на управление - за еднолични търговци 
и юридическите лица, на територията на 
действие на „МИГ – Стралджа 2016г.“ и да 
осъществява дейностите по проекта на те-
риторията на действие на „МИГ – Стралджа 
2016г.“. Изискването за сдеалище и адрес на 
управление не се прилага по отношение на 
кандидат Община Стралджа

III. Допустими дейности:

1. Маркетингови, промоционални и инфор-
мационни дейности, свързани с традицион-
ни местни производства, продукти и местна 
култура, включително, но не изчерпателно:

- Извършване на проучвания на местното 
наследство, продукти и потенциал за тяхно-
то икономизиране;

- Създаване на местна марка за качество;
- Подпомагане на провеждането на местни 

празници, обичаи и традиции;
- Организиране на изложения, фестивали 

и други събития;
- Провеждане на специални промоцио-

нални и информационни кампании за тери-
торията и местното наследство и продукти;

2.  Дейности, свързани със сертифицира-
нето на типични местни продукти и услуги;

3. Дейности по съхраняване, идентифи-
циране, възстановяване, дигитализиране 
и обновяване на местното материално и 
нематериално наследство 

IV. Допустими разходи:

1. Разходи, свързани с регистрацията, 
сертифицирането, прилагането и популя-
ризирането на бранд и местни марки за ка-
чество за продукти и услуги от територията 
на МИГ–Стралджа 2016г., включително за 
проучвания, обучения, такси за регистра-
ция и др.

2. Разходи за закупуване на оборудване и 
обзавеждане във връзка с маркетинг, попу-
ляризиране и сертифициране на местното 
наследство, изделия и храни;

3. Закупуване и реставрация на експонати 
и оборудване за етнографски, исторически 
и други експозиции;

4. Разходи за закупуване на материали, 
консумативи, оборудване, обзавеждане, 
инвентар и облекла за местните фолклорни 
състави;

о б я в а
за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Стратегията за водено от общностите местно развитие на СнЦ „миг-Стралджа 2016г.” 
от програмата за развитие на селските райони за периода2014-2020 г.

VIII. Критерии за подбор на проектни предложения:

Критерии за избор на проекти Макс. брой точки

1. Кандидатите са:
Юридически лица с нестопанска цел или Читалища – 15 точки 
община – 10 точки
частни лица в т.ч. ЗП, предприятия, регистрирани по ТЗ и 
Закона за кооперациите – 5 точки 15

 2. Проектът включва комбинирани дейности по опазване и 
популяризиране на местни продукти, услуги, природно, 
историческо и културно наследство 20

3. Дейностите по проекта включват участие на хора с 
увреждания и/или малцинствени групи 10

4. Проектът предвижда пренасянето на културен опит, знания, 
умения и традиции между различните поколения и етноси 10

5. Дейностите по проекта съхраняват и опазват уникалното 
културно- историческо наследство на територията 10

6. Дейностите по проекта мотивират местната общност да 
участва и инициира съвместни дейности, свързани с 
опознаването, съживяването и популяризирането на 
автентични местни традиции, фолклор и занаяти 10

7. Дейностите по проекта насърчават съвместно участие 
на различни групи заинтересовани страни – стопански сектор, 
социални и граждански групи и културни институции и 
осигуряват приемственост между поколенията с активното 
участие на младите хора 10

8. Дейностите по проекта пресъздават уникалните местни изделия 
и културното наследство по иновативен и нетрадиционен начин, 
отразяващ съвременните методи за анимация в туризма 10

9. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността 
за подобна инвестиция 5

 обЩо: 100

5. Разходи, свързани със проучване, съх-
раняване, идентифициране, възстановява-
не и обновяване на природното и културно 
наследство на територията (паметници на 
културата с местно значение).

6. Разходи за организация и провеждане 
на различни събития, популяризиращи и 
утвърждаващи местната териториална 
идентичност, във връзка с местни обичаи 
и традиции - провеждане на фестивали, 
събори, празници, обичаи и други събития, 
свързани с местното наследство.

7. Разходи за, маркетингови и информа-
ционни дейности, свързани с популяризи-
ране на местното наследство, фолклор, 
изделия и храни (проучвания, издаване на 
брошури, бизнес каталози, дипляни, публи-
кации, филми, семинари, и др.);

8. Разходи за външни услуги; наем на 
помещения и апаратура; други разходи за 
външни услуги, необходими за изпълнение-
то на дейностите по проекта

Разходите за ДДС са допустими в случаи-
те, когато не подлежат на възстановяване в 
съответствие с националното законодател-
ство в областта на ДДС.

V. Период на прием и място за подаване 
на проектни предложения: 

Процедура за подбор на проекти с два 
крайни срока за кандидатстване

Първи прием:
Начален срок: 22.06.2021 г. 
Краен срок: 22.07.2021 г. 17:00 часа 
Втори прием – при наличие на остатъчни 

средства след първи прием:
Начален срок: 23.09.2021 г. 
Краен срок: 23.10.2021 г. 17:00 часа

Проектните предложения по настоящата 
процедура се подават изцяло електронен 
път чрез информационната система ИСУН 
2020 на следния интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg 

VI. бюджет на процедурата: 

Общият размер на безвъзмездна финан-
сова помощ по процедурата е 55 800,00 
(петдесет и пет хиляди и осемстотин) лева

VII. Минимален и максимален размер на 
финансовата помощ за конкретен проект: 

• Минималният размер на безвъзмездната 
финансова помощ за конкретен проект по 
процедурата е 1173,48 лева

• Максималният размер на безвъзмездна-
та финансова помощ за конкретен проект по 
процедурата е  29 337,00 лева

• Минималният размер на общите допус-
тимите разходи за проект по процедурата е 
1 955,80 лева /1 000 евро/

• Максималният размер на общите допус-
тимите разходи за проект по процедурата е 
29 337,00 лева /15 000 евро/

• Финансова помощ до 100 на сто - когато 
получател е публично лице, читалище или 
юридическо лице с нестопанска цел и про-
ектът не генерира приход съгласно „Анализ 
разходи-ползи (финансов анализ);

• Финансовата помощ е до 70 на сто - ко-
гато получател е публично лице и проектът 
генерира приход съгласно представения 
„Анализ разходи-ползи (финансов анализ)

• Финансовата помощ е до 60 на сто - ко-
гато получател е частно лице

• Финансовата помощ е до 70 на сто - ко-
гато получател е частно лице и проектът е 
в обществена полза

ПроцеДУрА Чрез ПоДбор нА ПроеКтни ПреДЛоЖениЯ С нЯКоЛКо 
КрАЙни СроКА зА КАнДиДАтСтвАне

BG-06RDNP001-19.521 МиГ-СтрАЛДЖА 2016г.
МЯрКА 22 „МАрКетинГ и ПоПУЛЯризирАне нА трАДиционни 

МеСтни ПроизвоДСтвА, ПроДУКти и МеСтнА КУЛтУрА“

За да бъде предложено за финансиране 
едно проектно предложение, общата край-
на оценка на етап техническа и финансова 
оценка трябва да е равна или по-голяма от 
25 точки. 

IX. начин за подаване на проектни 
предложения

Проектните предложения по настоящата 
процедура за подбор на проекти, следва да 
бъдат подадени само по електронен път с 
Квалифициран електронен подпис (КЕП ) 
като се използва Информационната система 
за управление и наблюдение на средствата 
от ЕС в България (ИСУН 2020 ) – https://
eumis2020.government.bg 

Кандидат в процедура може да задава 
въпроси и иска допълнителни разяснения по 
документите на условията за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ в срок 
до три седмици преди изтичането на срока 
за кандидатстване на следния електронен 
адрес: mig-straldzha_2016g@abv.bg и в 
ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg 
(секция Разяснения по процедурата). 

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 
10-дневен срок от получаване на искането, 
но не по-късно от две седмици преди изти-
чането на срока за кандидатстване. 

С оглед осигуряване равнопоставено 

третиране на кандидатите, МИГ- Стралджа 
2016г няма да дава разяснения, които съ-
държат становище относно качеството на 
конкретно проектно предложение. Разяс-
нения се дават по отношение на условията 
за кандидатстване и са задължителни за 
всички кандидати. 

Въпросите и разясненията ще бъдат пуб-
ликувани на интернет страницата на МИГ 
– Стралджа 2016г.: www.mig-straldzha.com и 
на https://eumis2020.government.bg (секция 
Разяснения по процедурата). 

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

Лице за контакти: Щерьо Черногоров - 
Изпълнителен директор на МИГ-Стралджа 
2016г.

Адрес: гр.Стралджа, ул.”Хемус” №10
Телефон: 0887 102 672; 
Пълният комплект документи за кандидат-

стване е публикуван на следните интернет 
адреси: 

- интернет страница на Информационната 
система за управление и наблюдение на 
средствата от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в мо-
дула за електронно кандидатстване: https://
eumis2020.government.bg; 

- интернет страница на СНЦ „МИГ – Страл-
джа 2016“: http:www.mig-straldzha.com. 
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