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ГОСТи НА БРОЯ
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ПРЕЗИДЕНТЪТ РУМЕН РАДЕВ – 
ГОСТ НА СТРАЛДЖА

Сигурността и прозрачните условия за бизнеса са от ключово 
значение за насърчаването на инвестициите и устойчивото 
развитие на малките населени места. Това заяви президен-

тът Румен Радев по време на среща с ръководството на Община 
Стралджа, където държавният глава бе на посещение. Той бе по-
срещнат от кмета на града Атанас Киров, с когото заедно поднесоха 
цветя пред паметника на Васил Левски в града.

В разговора участие взеха и представители на културните, об-
разователни и спортни среди, както и представители на бизнеса в 
града. Те споделиха с президента за демографския проблем, с който 
местната управа се опитва да се справи. Обезлюдяването води до 
остра липса на кадри за бизнеса и е сред основните пречки пред пос-
тигането на икономически растеж, бе отчетено по време на срещата.

Концентрацията на средства преимуществено в големите градове 
на страната е проблем, който е крайно време да бъде решен, изтъкна 
президентът. По думите му е необходима реална финансова децен-
трализация на общините и подкрепа на държавата към почтения 
и честен бизнес, който да развива своите инвестиции и в малките 
населени места.

В рамките на разговора си с държавния глава от ръководството на 
община Стралджа акцентираха и върху необходимостта от изграж-
дане на пътен възел на магистрала Тракия край Стралджа, който да 
повиши свързаността на града и да благоприятства инвеститорския 
интерес към района.

Интеграцията на ромската общност в Стралджа също бе сред въ-
просите, обсъдени на срещата. Образованието е единственият начин 
за устойчиво възприемане на културните традиции и ценностите на 
нашето общество, посочиха представителите на местните власти. 
Затова е необходимо да бъде осигурен и непрекъснат процес на 
образование за децата от ромската общност и недопускане на от-
клонения от установените стандарти за получаване на съответната 
образователна степен. Общинското ръководство открои и предприе-
тите мерки за противодействие на битовата престъпност и кражбите 
на земеделска продукция, които са сред проблемите в района.

18 юли 2021 г.

От Пресцентъра на Президента:
•Сигурността и прозрачните условия за бизнеса са от ключово 
значение за насърчаване на инвестициите в малките населени места
•Реалната интеграция изисква непрекъснат процес на образование 
за децата от ромската общност, изтъкнаха от общинското ръководство 
на Стралджа по време на среща с президента Румен Радев

В деня на рождението на 
Апостола президентът на 
РБългария Румен Радев  

гостува в Стралджа. Отбелязвайки  
184 години от паметната дата  г-н 
Радев и Атанас Киров, кмет на об-
щината , се поклониха пред подви-
га на Апостола и поднесоха цветя 
пред паметната плоча в Стралджа.

Жителите на града и общината  
посрещнаха с аплодисменти  скъ-
пия гост.  „Сто години да живееш 
и пак да ни дойдеш на гости!“, 
благославяха щедро стралджанци 
надпреварвайки се да го ръкуват и 
да се снимат с него. Не липсваха 
желаещи да му поднесат пода-
ръци, да отправят въпроси или 
просто да му пожелаят успех. В 
знак на уважение мъжете сваля-
ха шапка пред държавния глава, 
децата го гледаха с възхищение 
и се нареждаха за снимка. Топло 
и сърдечно президентът обърна 
внимание на всички след което 
бе гост на кмета Атанас Киров. В 
неговия кабинет го посрещнаха 
експерти от общината, общински 
съветници, кметове на населени 
места, представители на бизнеса, 
земеделски производители. Г-н 
Киров запозна госта с особено-
стите на стралджанската община 
и сподели плановете си за бъде-

КОГАТО ДОЙДЕ 
ВРЕМЕ ЗА 

ЗАСЛУЖЕН 
ОТДИХ

МАРИЯ ТОЛЕВА И ДИМИТЪР СТОЯНОВ

ПРОБЛЕМ ЛИ 
Е СУШАТА ЗА 
ЗИМНИЧАНСКОТО 
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„ПЪРВИ СНОП“ 
В ДЖИНОТ
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ДИМИТЪР ДРАГАНОВ ПРЕДСТАВИ
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щото развитие.
Президентът Румен Радев :
„Гарантирането на сигурността 

и прозрачните условия за бизнеса 
са от ключово значение за насър-
чаването на инвестициите и устой-

чивото развитие 
на малките насе-
лени места.

Концентраци-
ята на средства 
преимуществено 
в големите гра-
дове на страната 
води до огромни 
дисбаланси в 
развитието на 
България и е 
крайно време 
този проблем да 
бъде решен.

Необходима е 
финансова де-
централизация, 
която реално 
да овласти бъл-
гарските общи-
ни и да им дава 
много по-голяма 
свобода, за да 
осъществяват 
своите програми 
и проекти.“

За спомен от 
Стралджа президентът отнесе 
слънчевите усмивки на стралджан-
ци и подаръка на кмета – книги за 
историята, културата и фолклора 
на района, както и покана за след-
ващо гостуване.

„За мен е чест да бъда в такава сплотена и прогресираща община! Успех! Румен Радев“

КАК Ни ОЦЕНи ПРЕзиДЕНТЪТ?

ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА ФГ „ЛАТИНКА“
Фолклорни-

те  г ру п и 
при чита-

лищата в селата 
Тамарино, Саран-
ско и Войника взеха 
участие в Х-то юби-
лейно издание на 
Националния фол-
клорен фестивал 
„С песните на Кичка 
Савова“ - с. Сладун, 
Свиленградско. 

Продължава 
на стр. 2

И се представиха достойно! С 
песните, с автентичните носии, с 
танците. Доказаха самодейците, 
че са носители и пазители на тра-
дициите, че обичат родния фолк-
лор и държат да показват своето 
изкуство. Браво! За златния ме-
дал, диплом и парична награда 
за ФГ “Латинка“ - Войника и за 
отличието на ФГ от Тамарино и 
Саранско!
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И В НЕДЯЛСКО СЕ РАДВАТ 
НА АСФАЛТИРАНА УЛИЦА

РАБОТЛИВИ ДЕТСКИ РЪЦЕ СТОЯН ВАРНАЛИЕВ С НОВ АЛБУМ

НАГРАДА ЗА 
САМОДЕЙЦИТЕ ОТ ВОЙНИКА

КРАТКи ОБЯви
Тел. 0877704420 ПРОДАВА едноетажна къща в Стралджа, обза-

ведена, с жилищни и стопански постройки, двор 1,250 дка, овощия, 
лозе, ел и ВиК. Цена по договаряне.

Тел. 0884930710 ПРОДАВА едноетажна къща в Лозенец с голям 
двор, допълнителни постройки, ВиК и ел. Цена по договаряне.

Какъв заразителен детски ен-
тусиазъм, колко много енер-
гия и желание да направиш 

добро! Децата показаха истинска 
грижа за чистотата на природата.

Забелязали в централните трев-
ни площи доста хартии малките 
набързо се организираха и започ-
наха активна уборка. Надянали на 
малките си ръце големи найлонови 

ръкавици работливците за нула вре-
ме събраха цяло кошче с хартии. И 
светнаха от радост! Майките веднага 
побързаха също да помогнат в акци-
ята. И площадът се усмихна! Браво!

- Какви мисли Ви спохождат 
на връх 90-годишнината, г-н 
Тончев?

Връщам се към младостта, към 
най-градивните години когато тряб-
ваше яко да се работи. Роден съм 
на Илинден, 20 юли 1931г. В Страл-
джа , а от тогава изтече много вода. 
Мислено благодаря на семейство-
то , което ми даде възпитанието да 
работя упорито, да не се отказвам 
от целите си, да уважавам хората, 
да бъда отговорен, дисциплини-

И някъде там, където Тун-
джа пресича тракийската 
гръд, поела към Бялото 

море, съм се родил аз. На село, 
където петлите кукуригат, повта-
рят, потретят и пронизват небето 
с настъпващия изгрев. Веселото 
подскачане на врабците, огряни 
от първите лъчи на Райко, при-
пряния лай на кунда и раздрън-
кването на хлопки от някое стадо 
на чеира. 

Някъде там, дето бабите се съ-
бират на дернек подир пладне, та 
чак до месечина на гюря седянка. 
Да си дума продумат, кога са дру-
жки момували и докато ръцете 
им сръчно напридат жица от бяла 
къделя, тихом песен припяват. 

За ромбанджийския лазарски 
буенек и куйрукчийката, дето се 
мята „като зъмя пепелешка“, за 
коледарите и „червени чизми 
троптяха пред Радините порти“, 
за мерака на кушланлийското 

овчарче –„летни, ми летни Боже“, 
за Акбунарския мегдан  – „дето 
никой не угади, ни твойта вярна 
хайчица, ни моя верен яратлик“, 
за „мишките, подскачащи от плет 
на плет и вият люлки, да се Донка 
полюля“, за „Гергьовденските 
Марини люлки, дето слънцето 
запряло“, за търненото хоро 
край Бялата чешма, за „кончето, 

дето само момите го зобят“, за 
Гергьовденската майчина жертва 
– „Стуене, синко мил мамян“, за 
„Черньовите гости търговци“ – на 
голям собат, за „Янке ле, тънка 
габровке“, за „там двете могили, 
как се тъмнеят, чернеят“. 

За разходката с песните из род-
ния ми Ямболски край! Наредени 
като „гердан ремезан“, нагиздени 

и пременени от майсторския усет 
на добруджанския кавалджия 
Живко Желев, като моми на 
сглядно хоро, коя от коя по-ху-
бава. Чисти като моминска душа, 
енергични като ергенски порив, 

Песни зА Албум:
1. „Червени чизми троптяха“ – (коледарски буенек на път към дома)
2. „На Черньо гости дойдоха“ – (на собат/на трапеза)
3. „Мишки скачат“ – (вечерно хоро)
4. „Костадин си кон кове“ – (на сватба)
5. „Канят ме, мамо, молят ме“ – (вечерно хоро)
6. „В село се е ламя сторила“ – (пролетно хоро)
7. „Юдари, юдари“ – (пролетно хоро, Беломорска Тракия)
8. „ Янке ле, тънка габровке“ – (хайдушка)
9. „Митю на Дена думаше“ – (пролетно хоро)
10. „Научило се е Дойнито“ – (вечерно хоро)
11. „Хукнала мома да бяга“ – (търнено хоро)
12. „Яна, Лазар ходи“ – (лазарска, пее се на мома)
13. „Мама на Стоян думаше“ – (великденско хоро)
14. „Откак се е Мара родила“ – (слядно хоро, Беломорска Тракия)
15. „Димо на Рада думаше“ – (седянка)
16. „Прочу се хубава Вида“ – (коледарска, пее се на мома)

за цъфналата момина градина, 
за огнено изгарящата змеева 
любов, за пъстрото моминско 
хоро, на което влюбените да си 
срещнат очите. 

Песните на родния ми край!

Жътварски песни огласи-
ха полето на Джинот. С 
бели ризи и ръченици, 

със сърпове и паламарки в ръце-
те сред узрелите жита навлязоха 
самодейците от пенсионерския 
клуб, за да покажат един красив 
древен обичай. 

„Зажънването“ или „Първи сноп“ 
е традиционно  изпълняван ритуал 
с пожелание за спорна жътва, за 
плодородна година. „Да има хляб 
за България!“ , пожелаваха жените. 
Редиха песен след песен, почерпи-
ха всички с топла погача. Студена 

вода в стомничка пъргаво подна-
сяха на жътварите малки деца в 
народни носии. С благодарност за 
празника  местен земеделски про-

ФГ „Латинка“ при читалище 
„Възраждане 1928“ - с. 
Войника  взе участие в 

МФФ „Песни и танци без грани-
ци“ - Свиленград. И се завърна с 
награда.

На сцената на НЧ „Просвета“ в 
южния град се изявиха над 100 
състава и близо 800 изпълнители 
от различни краища на България. 

Участието на танцов клуб от Одрин 
превърна събитието в междуна-
родно. Тричленно жури, пред-
седателствано от проф. Милчо 
Василев, ректор на Академията за 
музикално, танцово и изобразител-
но изкуство - Пловдив, оцени учас-
тниците и разпредели наградите.

Браво на войничани, които се 
представиха достойно!

ран.  Получих средно образование 
в Ямболска мъжка гимназия  през 
1949г. Висше образование завър-
ших в АОНСУ – София през 1976г. 
Със специалност „ Управление на 
стопански дейности“. Трудовият ми 
път преминава през доста постове 
– секретар на непълна смесена  
гимназия в Стралджа,  секретар на 
ИК при Общински народен съвет, 
зам председател на Общински 
народен съвет с отговорности по 
строителството.

изводител  поздрави самодейците 
и изрази надеждите си за високи 
добиви. Обичайно всичко завърши 
с хубаво джинотско хоро на което 

се хванаха организаторите от кмет-
ство, читалище и пенсионерски 
клуб, земеделски производители, 
комбайнери и трактористи. 

Един неразделен клас... Песента, която събира съучениците, връща ги към детските спомени 
и ученическите лудории. Прекрасни, вълнуващи моменти в родния град, с любимата учителка!

вРЕМЕ зА СРЕЩи

ПАзиТЕли НА ТРАДиЦииТЕ

„ПЪРВИ СНОП“ В ДЖИНОТ

УВАЖАЕМИ Г-Н КАНЕВ,

Имам удоволствието да Ви поздравя по повод Вашия юби-
лей и да поднеса най-сърдечни поздравления от мое име  и  
от името на съгражданите ни. В тази достолепна възраст 
Вие имате правото на самочувствие, на радост и гордост 
от постигнатото и на нови смели творчески планове.

За времето през което работите като хореограф на ТА 
„Въжички“  Вие се наложихте като уважаван професио-
налист, човек с активна гражданска позиция, , личност 
отдадена за съхранение, разпространение и обогатяване на 
българското танцово изкуство. И ние високо ценим това.

Признанието за Вашия труд  се измерва с постигнатите 
награди на ансамбъла, с удоволствието с което нашите 
самодейци идват да репетират, с радостта на публиката 
след всяка изява.

От все сърце Ви пожелавам  крепко здраве, неуморен дух 
и творческо дълголетие! 

Бъдете все така деен и устремен!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ НА 
хОРЕОгРАФА кАНЬО кАНЕВ!

С благодарност за труда, 
за постигнатите успехи 
на ансамбъл „Въжички“, 

за запазване и разпростра-

няване на местния фолклор 
кметът на общината Атанас 
Киров поздрави хореографа 
Каньо Канев:

Приключи асфалтирането 
на улица“ Дружба“ в с. 
Недялско.  Живущите 

на тази улица изказват благо-
дарности на кмета на община 

Стралджа г-н Киров, зам. кмета 
г-н Иванов, на началник отдел 
ТСУ г-н Колев и на фирмата из-
пълнител, за добре свършената 
работа.

„Обичайте България! Пазете 
мира!“ - този завет ни остави 
ветеранът Дончо Коняров, който 
вече е в един друг свят. За всички 
нас той даде пример за достоен 
живот, за родолюбие и готовност 
да отдадеш всичките си сили в 
името и за доброто на хората. 
Той притежаваше всички онези 
добродетели, които могат да ни 
определят като истински хора - 
честност, достойнство, мъжество, 
добротворство, деликатност, ува-
жение... Общуването с него винаги 
можеше да зареди  изхабените ни 
сетива, да отвори очите ни към 
светлината, към доброто, към кра-

сивото. Скромен, тих, с онова при-
ятно чувство за хумор, той някак 
естествено се вписваше във всяка 
среда и ни караше да търсим тези 
срещи. Възхищавахме се на това, 
че съвсем млад взима решението 
да бъде доброволец на фронта, да 
се срещне с лицето на войната, 
без да мисли за себе си. Никога 
няма да разберем кога и колко 
му е било трудно, но знаем: този 
човек беше истински мъж, досто-
ен българин, стралджанец, който 
ще обичаме и ще уважаваме, ще 
се гордеем с него, ще го помним! 
Поклон, ветеране! Светъл път към 
висините!

- успяхте ли да преобразите 
стралджа?

Стралджа беше село по онова 
време, но като стана център на 
селищна система, а по-късно и 
град работата стана много. Села-
та в общината достигнаха 22 за 
което голяма заслуга има Иван 
Шолев, който тогава работеше  в 
Министерски съвет. Та, порасна 
ни работата, трябваше да реша-
ваме безброй въпроси. На първо 
място – разработване на градоус-
тройствен план. За това дял има 
Проектантска организация София 
с гл.архитект Горанов. И за добрия 
облик на младия град бяха насоче-
ни не малко финансови средства. 
Първият ни обект беше Подстан-
ция за питейна вода. Първи копки 
направихме за хотел – ресторант, 
битов комбинат, поща, 30-класно 
училище, жилищни блокове , 
детска градина, керамичен за-
вод... Пак по това време напра-
вихме надстройка втори етаж на 
ОУ“Кирил и Методий“ и физкул-
турен салон, ж.п подлез, пътна 
мрежа с асфалтирани улици...

Много труд и усилия хвърлихме, 
но пък удоволствието да виждаш 
плодовете от своя труд е неизме-
римо. До днес се радвам на това, 
което направихме, до днес не ме 
напуска щастието, че бяхме по-
лезни, че работехме за доброто 
на града и общината.

Радвам се, че и сега имаме 
достойни ръководители, които 
милеят за Стралджа и правят 
всичко възможно града и селата 
да се поддържат, сградите да се 
обновяват, улиците да се ремон-
тират периодично, да се поддържа 
чистота, да имаме зелени площи, 
детски площадки... Вярвам, че 
бъдещето на Стралджа ще бъде 
добро, вярвам на младите, ини-
циативните, борбените!

ЛЯТНО КИНО В СТРАЛДЖА
На 30 юли община Страл-

джа организира първата 
лятна кинопрожекция в 

града от десетилетия насам. 
Филмът, който бе предпочетен, 
е комедията“ Войната с дядо“ 

с участието на Робърт Де Ниро 
и Ума Търман. Мястото на про-
жекцията беше откритата сцена 
на площад „Демокрация“. Малки 
и по-големи се възползваха от 
възможността за лятно развле-

чение пред големия екран. А от 
общината  поеха ангажимент 
прожекциите в Стралджа да са 
неизменна част от всеки летен 
месец. 

Промяната продължава!

ПОСЛЕДНО СБОГОМ НА ВЕТЕРАНА

ВЕЛЧО ТОНЧЕВ НА 90 ГОДИНИ
Дългогодишният зам. кмет на община 

Стралджа и активен общественик 
Велчо Тончев навърши 90 години. За 

труда, посветен на общината, за постигнати-
те резултати през годините, поздравителен 
адрес на юбиляра връчи Атанас Киров, кмет 
на общината.

УВАЖАЕМИ  Г-Н  ТОНЧЕВ,

Щастлив съм, че  от свое име и от името 
на нашите съграждани мога да Ви поздравя 
за Вашата 90-годишнина! Ще се радвам да 

ни подкрепяте, да ни помагате с мъдри решения.
Изразявам огромната си гордост от факта, че съм Ваш следо-

вник. Вие сте пример за обществена личност с активна граждан-
ска позиция, с обективна оценка на събитията, с правилен подход 
към всеки човек.  От сърце Ви желая добро здраве, силен дух и хуба-
ви мигове! Всички ние, които Ви познаваме, знаем, че това, което 
направихте през годините е насочено към утвърждаване на града и 
общината, издигане  самочувствието на хората живеещи тук и за 
доброто им бъдеще. През целия си жизнен път като ръководител 
и гражданин Вие показахте, че със своята неизчерпаема енергия, 
със своя ум и талант, човек може да успее във всяко начинание, 
че трябва да се стремим към  съвършенство, към отстояване на 
целите. Благодаря Ви за това!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

Атанас КиРОВ, КмеТ нА ОбЩинА сТРАлДЖА

ВЯРВАМ В ДОБРОТО 
БЪДЕЩЕ НА СТРАЛДЖА

Продължава от стр. 1
Във фестивала  участваха:  пе-

вци; индивидуални изпълнители, 
инструменталисти; певчески групи 
за автентичен фолклор; певчески 
групи за обработен фолклор; тан-
цови състави и групи за народни 
обичаи. Изпълнителите бяха в две 
възрастови категории – деца до 18 
г. и възрастни над 18 г. Задължи-
телно условие бе една от песните, 
с които се явяват изпълнителите, 
да е песен от репертоара на неза-
бравимата Кичка Савова.

Председател на журито беше 
доц. д-р Наталия Рашкова - етно-
музиколог, доктор по изкуствозна-
ние, доцент в Института за етноло-
гия и фолклористика  Етнографски 
музей при БАН. Членове на жури-
то: Дарина Славова - фолклорна 

ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА ФГ „ЛАТИНКА“

певица, вокален педагог, автор на 
книги-сборници с тракийски песни 
и музикален продуцент, народните 
певци Петър Георгиев и Тенчо 

Тенчев и като представител на Об-
щина Свиленград - Ваня Папазова 
– Старши експерт „Хуманитарни 
дейности”.
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Родена съм на 6 септем-
ври 1958 г. Основното си 
образование получих  в  

Стралджа,  средно – в Математи-
ческа гимназия – Ямбол, висше – 
в ПУ Паисий Хилендарски“ Плов-
див. Работила съм  в Малиново 
като дружинен ръководител 2 
години,от 1986 година съм учител 
по математика в Стралджа, една 
година съм предавала физика.

Математиката  е трудна нау-
ка, но аз винаги съм я обичала. 
Това се опитвах да предам и на 
учениците си.  Чест за мен е , че 
съм учила  деца, които  продъл-
жиха в Математическа гимназия 
- Георги Иванов, Радостинка  
Пенева. Други кандидатстваха в 
други училища, но изпита беше 
с математика - в икономически, 
строителни техникуми. Стой-
ка Колева и Галина Бенгурова 
кандидатстваха с математика и станаха 
учителки. Страхувам се да не пропусна 
някого. В последните години имаше НВО 
- по желание се явяваха ученици, които 
постигаха много добри и отлични оценки. 
Това е награда за всеки учител.

Радвам се на признанието на Галина 
Бенгурова, която казва: 

„Все още помня Вашите съвети и Ваше-
то преподаване и ги използвам в моята 
работа!“

През всичките години на учителстване 
ставах и лягах с мисълта за това какво да 
дам на учениците си, как да ги запаля за 
знанието, как да ги превърна в личности, 
в добри хора, как да събудя у тях  родолю-
бие... Да, училището беше и си остава моя 
втори дом, в който винаги ще се връщам 
с вълнение и обич. Учениците са моите 

ДИМИТЪР ДРАГАНОВ ПРЕДСТАВИ 
СВОЯТА ПЪРВА КНИГА

КОГАТО ДОЙДЕ ВРЕМЕ ЗА ЗАСЛУЖЕН ОТДИХ

Дебютната стихосбирка на Димитър Драганов  със заглавие 
„Моят глас“, издадена с финансовата подкрепа на Община 
Стралджа, беше представена на 9 юли 2021 г., петък, от 18:00 

ч,  в игротеката на СУ “П.Яворов“ – Стралджа. Специален гост на 
вечерта  беше редакторът на книгата – Станислав Марашки, член на 
Съюза на българските журналисти, председател на Конфедерацията 
на българските писатели, член на писателския експертен съвет към 
община Бургас и зам.-председател на бургаския клуб за хумор и 
сатира „Морски таралежи“.

Стихосбирката „Моят глас“ е дебютната книга на младия поет Ди-
митър Драганов  и включва стихотворения, които са награждавани 
на различни областни и национални конкурси. Редактор на стихо-
сбирката е Станислав Марашки, художник на корицата – Денислав 
Петров, издателството – „Информа Принт“, град Бургас.

При заслужен интерес про-
тече промотирането на 
първата поетична книга 

на младия стралджански поет 
Димитър Драганов. Да го поз-
дравят за успеха пристигнаха 
млади и по-възрастни почитате-
ли на поетичното слово, негови 
приятели, съученици. Изборът 
за провеждане на срещата  не 
беше случаен – игротеката в 
СУ“П-Яворов“, училището където 
Митко получи средното си образо-
вание и направи първите стъпки 
в поезията. Сред гостите бяха и 
представители на Община Страл-
джа, която финансово подпомог-
на издаването на стихосбирката. 

По повод представянето на кни-
гата кметът на общината Атанас 
Киров, изпрати поздравителен 
адрес на младия автор.

Специално за повода в Страл-
джа пристигна Станислав Мараш-
ки, председател на Конфедераци-
ята на независимите писатели, 
който представи квигата по най-
необикновения и емоционален 
начин , много гопло и сърдечно, с 
най-точните думи за един млади 
и надежден автор. В ролята на 
водещ на събитието влезе Ан-
дон Иванов, приятел на Митко и 
състудент.

В  лирично откровение Димитър 
Драганов се обърна към читате-
лите и отправи мило послание:

„Аз съм на 22 години и пиша 
поезия от 12 години. Над 22 пъти 
личности, които би трябвало да 
ми дадат някаква насока в това, 
в прав текст са ми казвали да се 

УВАЖАЕМИ Г-Н  ДРАГАНОВ,

МЛАДИ ПРИЯТЕЛЮ,

Изключително ми е приятно да те поз-
дравя по повод представянето на първата 
ти стихосбирка. Събитие, което е повод 
за гордост както за теб, така и за всички 
ценители на изящното слово.     

Когато един млад талант  влиза в твор-
ческите среди  той се посреща с адмира-
ции, с надежди за успешен път напред. 
За кратко време ти успя да докажеш, че 
заслужаваш мястото си сред най-добрите, 
че владееш изкуството  да създаваш краси-
ви стихове, с които да докосваш сърцата.

Поздравявам те с излизането на първата 
стихосбирка. Нека това остане най-вълну-
ващия ден в живота ти и те зареди с енер-
гия за нови и нови творчески успехи. Нека 
поезията бъде твоя радост, удоволствие 
и гордост. Продължавай да пишеш, да ни 
изненадваш, да ни вдъхновяваш. Гордеем 
се с теб !

Бъди здрав! На добър път!

Атанас Киров – кмет на общината

ТОня бОРисОВА
Искрени поздравления за тази изповед на сърцето ти, 

Митко! Без Обич и плам Поезията е бездушно празнос-
ловие, словесна слама, въобразила си, че е дъхаво сено 
от планинска ливада... 

Поетичният език се изгражда и развива само тога-
ва, когато има огънче и желание - смирено, на колене, 
коленичил да раздухваш въгленчето. При теб всичко 
е налице - живо въгленче в сърцето, силно желание за 
усъвършенстване, смирение и воля за постигане на 
върхове в Поетическото Изкуство! 

Вярвам в теб и желая Успех!

бОян ЧенешеВ
Димитър Драганов - това момче е един съвременен 

поет от моя град Стралджа!
Едно талантливо момче с красива душа и думи!
Той представи първата си стихосбирка и нека всеки, 

който желае, да си я поръча!
Той бе част и от последния мой проект - „Аз съм 

Българче“.    
Нека дадем път на младите да се развиват и както 

България е раждали творци и ще ражда и за напред! 
Димитър Драганов е пример за това, че щом вярваш в 
мечтите си, значи можеш да ги постигнеш!

Успех, приятелю!

НЧ „Изгрев-1958“ – с. Джи-
нот участва и спечели 
проект „Българските 

библиотеки-съвременни центрове 
за четене и информираност“ на 
стойност 1247,24. Със средствата 
от проекта ще бъдат закупени 115 
книги. Книгите ще бъдат художест-
вена литература за деца и възраст-
ни, учебна и научна литература. 
Повечето от книгите ще бъдат на 
български автори-класици, които 
се изучават в училище.

НОВИ КНИГИ 
ПО ПРОЕКТ ЗА 
ЧИТАЛИЩЕ „ИЗГРЕВ 
1958“ - ДЖИНОТ

Слова от тиха СтихоСбирка
Завърнах се, където малък бях, където си играех и се учех.
Обърнах се. Живота си видях. Навярно в мен усмивката се включи.
Понесох се с приятели добри по слънцето, постлано в коридора,
и смесих болка с хиляди мечти. Отново съзерцавах ни на двора.
Годините се движеха назад и моят град ме гледаше усмихнат.
Оставих се на ритъма познат с надеждата, че мислите ще стихнат.
Огледах се в очите на момче и после се опитах да го хвана,
но ето че от образ на дете пред мен остана тътен на камбана.
Затичах се. Земята бе Душа. Земята бе Сълза и пролет свежа.
Обичам тишината на света, макар и тя да бъде моя мрежа.
Дори да се порежа, ще вървя по розите, които Ви дарявам!
Потъвам в тъмнината на нощта и с римите красиво се изправям!
Представям Ви сърцето си на лист! Сърцето ми е топло и голямо!
Надявам се пред Вас, че пиша чист, и думите си пазя от измами.
Обичам да си пея и вървя! Това ще е началната ми спирка!
Подавам Ви букетче от слова. Словата са от тиха стихосбирка.

откажа от творенето на поезия, 
„защото това не е за мен“. Ду-
мите им ме караха се чувствам 
объркан и разочарован. Не по-
лучавах конструктивна критика, 
а поредното: „Това не е за теб, 
откажи се!“ Бях сам точно когато 
се нуждаех от напътствия. Но не 
изпитвам негативни чувства към 
никого и съм далеч от мисълта 
да се оплаквам. Взех решението 
да не ги послушам и започнах 
да работя всекидневно, за да 
се самоусъвършенствам. Усе-
щах, че точно това е за мен. По 
пътя се появяваха много болки 
и несгоди, но аз продължавах. 
Възможно е да съм изглеждал 
странно. Продължавах. Въпреки 
всичко. Безсмислено е да пиша 
през какво преминава един млад 
автор днес, защото Вие добре го 
знаете.

Аз съм на 22 години. Пиша 
поезия от 12 години. Усилията 
ми дадоха резултат. Резултатът 
е първата ми стихосбирка със 
заглавие „Моят глас“. Публикувам 
този пост, за да Ви напомня да 
не се предавате никога, защото 
трудът все някога се отплаща! 
Помислете за „Своя Глас“ и Сила-
та, която се крие в него, сбъдне-
те нещо, което Ви е на сърце, 
конструктивно се променяйте и 
прегърнете живота с любов! Бла-
годаря на всеки за вниманието и 
отделеното време! Бъдете смели 
и здрави!“

 

 поздравителен 
адрес

ПоЖЕлаНиЯ На ЧитатЕлитЕ

Някак весело и тъжно е на 
душата! Равносметката е 
хубаво нещо, защото виж-

даш своя извървян път, постигна-
тите успехи, радостта, гордостта 
от плодовете на своя труд. Но иде 
реч и за една естествена тъга по 
отминалото време на труд, енер-
гия, идеи.  Буйната река трябва 
да отстъпи на спокойната. Трябва 
да кротнеш, да се огледаш, да се 
посветиш най-сетне и на себе си, 
да се огледаш за нови приятели, 
нови предизвикателства, нови 
успехи.

Красив празник спретнаха в СУ 
“П. Яворов“ на поредната група 
пенсионери. За Мария Толева, 
дългогодишен преподавател по 
математика, Димитър Стоянов, 
дългогодишен преподавател по 
български език и литература, за 
Валери Цеков, ел.техник и Жечо 
Жечев, огняр, имаше топли думи 
на благодарност, имаше спомени, 

имаше радост, настроение и ... 
влага в очите. Имаше обещания 
за нови срещи. Гости на събитието 
бяха Атанас Киров, кмет на общи-
ната и Гроздан Иванов, зам. кмет. 
На всеки от пенсионираните беше 
поднесен поздравителен адрес и 
подарък. Изненадващо Мария То-
лева покани на танц  свои ученици, 
днес вече доказали се педагози, 
специалисти, общественици.

„Последната ми оценка за всеки 
от тях - шестица в живота!“, отсече 
тя. „Зелената светлина е факт! 
Време е за свободен полет!“, 
потвърди и Димитър Стоянов, 
споделяйки своите планове за 
предстоящото изобилно свободно 
време.

Сърцето на учителя е огромно, 
то не се уморява да раздава обич, 
но и получава обич! Признател-
ността на учениците му е неговата 
награда! Бъдете здрави, радвайте 
се на заслужената почивка!

ГОСТи НА БРОЯ
МАРИЯ ТОЛЕВА:
ОТЛИЧНИЦИТЕ ОТ УЧИЛИЩЕ 
СА ОТЛИЧНИЦИ И В ЖИВОТА Дойдох в Стралджа и започнах работа като 

учител през септември 1995 година. Като 
класен ръководител съм изпратил точно че-

тири  випуска. Това бяха ученици, които благослових 
с най-доброто, което един учител може да подари 
- вярата, че са нужни на България и увереност, че 
могат „изправени“ да поемат своя жребий в трудната 
битка с живота. И до ден днешен се срещам с тях и 
успехите им ме карат да вярвам, че бъдещето на Ро-
дината е в сигурни ръце. Не крия, че две признания 
стоплят спомените ми. Първото е интернет класа-
цията за най-добър учител в Стралджа. Нещо, което 
беше направено за първи път от Община Стралджа 
и по-интересното, че с подадените гласове „успях 
да победя“ класираните на второ и трето място ко-
лежките Мария Толева и Лиляна Трайкова. Второто 
е от тази учебна година и беше дело на учениците. 
Бяха решили да измислят прякори на учителите /
безобидни/ и когато стигнали до мен, решили, че 
най-подходящото ще бъде „учител - романтик“. 
Децата имат усет за човека, който застава пред 
тях на дъската. Възможно е да са имали предвид 
часовете им с мен. Защото често питаха : „Защо при 
Вас толкова бързо минава времето и никога няма 
време за шум и щуротии?“ Е, тайната е в начина на 
преподаване - винаги да имаш пред себе си раними, 
чувствителни детски души, които трябва да познават 
и новата урочна информация, и кратките минути на 
шеги /в средата на часа/, след което се продължава 
в познатия ритъм.

      За тези 26 години работа в училище ще си спом-
ням с умиление за онези първи стъпки за възражда-
не на театъра в Стралджа, нещо, което се започна 
в училище. И което по-късно продължи на сцената 
на читалището. Открих много талантливи дарова-
ния /Златина Топалова, Габриел Димитров, Росица 
Иванова, Георги Бакалов, Галина Кавалджиева, Ди-
митър Коев, Тихомир Маринов, Камелия Бакалова и 
много други, с които животът и хобито ме срещнаха . 
Е, постановката на Стефан Цанев „На-чудното чудо“ 
и пиесата на Г. Георгиев „Тримата братя и златната 
дюля“ ще помня завинаги, защото учениците напра-
виха от двете пиеси истински празник за ценителите 
на театрална игра. Връщайки лентата на времето, не 
мога да не отбележа и друг факт от биографията ми 
на учител - множеството рецитали , свързани с Трети 
март, Денят на славянската писменост, Обесването 
на Васил Левски, участието ни в патронния празник 
на гимназия „Дамян Дамянов“ в Сливен. Това са 
все щрихи от едни паметни събития, в които герои 
бяха нашите ученици, доказала се на сцена, че са 

ДИМИТЪР СТОЯНОВ:
БОгАТ СЪМ С МИНАЛОТО СИ И ЩАСТЛИВ!

българи с големи сърца. По-късно дойде мо-
ментът за по-стойностни пиеси, между които 
се открояват „Твоя дъщеря, Ана“, „Женско 
царство“, „Пътеки“, „Лодка в гората“ и т.н.

Богат съм с миналото си, в което учителска 
дейност и театър намериха своята стойност-
на пресечна точка. Какво да добавя друго 
- оставям в училище в кабинета си библио-
тека, в която три четвърти са от личната ни 
домашна библиотека и е щедро подарена 
на учениците. Преди две години засадих 6 
дръвчета /орехи/ в двора на училището, кои-
то днес са кокетни малки дръвчета. Но които 
просто искам да напомнят на бъдещите 
колеги и ученици, че е имало такъв учител, 
който е мислел за тях и в горещите дни да 
намерят място за отмора в междучасията. 
Гордея се, че някои от учениците ми станаха 
адвокати, лекари, инженери, все престижни 
професии и винаги намират поводи да ме 
поздравят във фейса или просто по повод 
на кръгла годишнина да чуя от тях думи на 
благодарност. А те стоплят душата ми.

Е, това съм аз. Важното е, че ученици и 
колеги си спомнят за мен с добра дума и 
чувство.

деца, които обичам и за които 
няма да спра да мисля. Много 
дадох, но и много получих. Това е 
неизмеримо богатство! Ще топли 
дните ми, ще ме прави щастлива!

Вярвам, че съм оставила час-
тица от себе си във всяко дете. 
Защото аз ги чувствам като свои. 
Когато ни изпращаха от училище  
изкарах всички, на които съм 
преподавала и ги поздравих с 
песента „Една мечта“- по АББА. 
Казах им, че ако на някого не съм 
писала шестица по математика, 
днес им пиша шестица в живота. 
Горда съм с тях! А от последните 
ми ученици - Радосвета Узунова и 
Елиза Пидес са в Математическа 
гимназия. Следя развитието им, 
радвам се на успехите им.

редове от поздравителните адреси:
Към г-жа Толева и г-н Стоянов:
Учителят е учител 24 часа в денонощието, 7 дни в седмица-

та, 365 дни в годината до момента, в който трябва  да си каже 
сбогом с училището, с колегите си и със своите възпитаници. 
От името на Община Стралджа приемете нашия   дълбок 
поклон за  всичко онова, което Вие през целия си житейски 
път  подарихте на  своите ученици. Благодаря за всичко онова, 
което Вие, като хора, като педагози с много обич, познание и 
трудолюбие отдадохте за тяхното образование  и възпитание, 
за да създадете от тях истински личности, които умеят да се 
борят в живота, да постигат целите си. Всички добре знаем, 
че през следващите дни и години  ще продължите да носите в 
сърцето си него училището и скъпият спомен за учениците и 
колегите си. Пожелавам Ви здраве, спокойствие, нови приклю-
чения, нови цели, радост и щастие.

Към Валери Цеков и Жечо Жечев:
Човешкият живот е устроен така, че след дългогодишен труд 

идва и момента за заслужен отдих. Вие честно и почтено изпъл-
нихте Вашият дълг към обществото, работихте всеотдайно 
и отговорно, помогнахте за решаване на не малко проблеми в 
родното училище и за осигуряване комфорт на учители и уче-
ници. Този труд заслужава уважение и признателност. И ние от 
сърце Ви ги поднасяме.  Пожелаваме ви спокойни дни, вярваме , 
че при необходимост винаги ще се отзовете на помощ. Защото 
се познаваме и си вярваме!
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ПРОБЛЕМ ЛИ Е СУШАТА 
ЗА ЗИМНИЧАНСКОТО 
ЗЕМЕДЕЛИЕ?

в РАзГАРА НА лЯТОТО

ЗА ДА Е ПО-ЦВЕТНО И КРАСИВО

11 май 2021
земеделците в регионите сливен и ямбол 

няма да плащат повече за напояване тази годи-
на, цената на водата, доставяна от „напоителни 
системи - Клон средна Тунджа“ остава непро-
менена, заяви управителят на дружеството инж. 
Пламен Иванов. Той припомни, че вече няколко 
поредни години цената не се е повишавала, дори 
се очаква след планираната рехабилитация на 
поливните съоръжения през следващите сезони 
тя да намалее.

нашата цена е двукомпонентна, на декар тя 
е 12 лв. без ДДс като кубик вода е 0.15 лв., а 
водоползвателите могат да предпочетат или 
отчитане по водомерно устройство или по 
поливна и напоителна норма, каквато имаме 
за всяка една култура и се плаща на поливки 
изразходено количество водни маси. Имаме и 
отстъпки за лоялни клиенти, за авансови плаща-
ния, за по-големи площи с нарастване над 50% , 
над 70 %. През миналата година, когато сушата 
застрашаваше да съсипе голяма част от насажде-
нията, имахме 65 хил. поливодекари, очакванията 
ни са да задържим това ниво и тази година, която е 
дъждовна, но имаме вече заявен интерес от доста 
водоползватели, уточни той.

От началото на м.май вече официално стартира 
поливен сезон 2021 г. в Сливенско и Ямболско, а 
системата на дружеството е подготвена да обезпечи 
нуждите на земеделците, които ползват услугите им.

Напояването основно се извършва от язовир 
„Жребчево“ и яз. „Малко Шарково“. „В „Жребчево“ 
към момента има 335 млн. куб. м. вода или това е 
84 % от обема му. Другият стратегически язовир за 
напояване на „Клон Средна Тунджа“ е яз. „Малко 
Шарково“, от който през последните години възста-
новихме част от съоръженията и напояваме в ня-
колко землища. Там също нивото е доста добро -88 

% или 39,5 млн. куб. м. вода, поясни инж. Иванов.
Около 300 километра е мрежата от напоителни 

канали, които се обслужват от дружеството, което 
той ръководи. От яз. „Жребчево“ водата се изпуска, 
20 километра върви по р. Тунджа, на бента при с. 
Бинкос се отклонява по главния напоителен канал, 
който е от с. Бинкос до с. Горно Александрово и 
е 51 километра, всичко останало е главни и вто-
ростепенни напоителни канали, тръбопроводи за 
различните землища в двете области. Най-много от 
водоползвателите на „Напоителни системи - Клон 
Средна Тунджа“ са земеделците, които отглеждат 
царевица. „Нашият район е известен като долината 
на прасковите и затова имаме и много на брой, но 
с по-малко площи овощари.

В момента започва напоителния сезон за всич-
ки които отглеждат зеленчуци, миналата година 
заради голямата суша се наложи стопаните да 
напояват слънчогледа и пшеницата. В зависимост 
от годината дали е много суха или средно влажна, 
има интерес към напояване на рапица, най-вече 
за поникване на посева, лозари също се обръщат 
към нас за поливки. Около 3 000 декара овощни 
насаждения напояваме, 36 хиляди декара е цареви-
цата за Сливен и Ямбол напоявана през миналата 
година“, разказа Пламен Иванов.

Селскостопанските култури за напояването, на 
които се ползват услугите на „Напоителни сис-
теми Клон Средна Тунджа“ са царевица, тютюн, 
зеленчуци, трайни насаждения и люцерна, мато-
чина, бостани, фуражни смески, ягодоплодни и 
вкоренилища, като поливните норми за всяка от 
тях е различна. Доставянето на вода става по два 
начина – гравитачно и помпено, напояването също 
е два вида-гравитачно и капково. В Сливенски и 
Ямболски регион най-голяма е поливната норма 
за царевицата и тютюна.

яна Дамянова

Кой и защо спря кранчето на 
поливната вода в Зимница 
в разгара на лятото? Защо 

при пълен язовир Жребчево  се  
създаде опасност за опропас-
тяване на  тонове земеделска 
продукция,  имат ли основание за 
тревога стопаните за повторение 
на „грешката“ от средата на юли?

По това време вече в зимни-
чанското поле има поливна вода. 
Но тревогата на зимничани оста-
ва,  въпросите, които си задават 
са с мисълта да не се повтори 
тревожната ситуация от средата 
на юли, когато бяха изправени 
пред неразрешим от самите тях 
проблем.

След много грижи и средства  
те естествено очакват добра 
реколта. И за това предварител-
но са си свършили работата по 
подписване на договори, пода-
ване на заявления за ползване 
на поливна вода, коректни са и в 

плащането. Така че недопустимо 
е да бъдат излишно    подлага-
ни на  тормоз. От  „Напоителни 
системи „ Средна Тунджа“  добре 
знаят, че спирането на кранчето 
означава съсипване на реколтата. 
Спазването на договора означава 
запазване спокойствието на сто-
паните.  Коректност и отговорност 
– само това се иска.  И няма да 
има протести, няма да има обид-
ни квалификации и обвинения, 
няма да има гняв.

От Общината много добре 
разбират проблема и заявиха 
готовността си за подкрепа на 
земеделските производители при 
ново  възникване на проблема.  
След осъществената двустранна 
среща от „Напоителни системи“  
обещаха: „Ще имате вода!“ Спа-
зиха го. Дано е така до края на 
сезона.

Красиви цветя в различни 
форми обогатиха през по-
следните дни централната 

част на Стралджа. Всичко е подчи-
нено на това града ни да изглежда 
по-цветен и красив. Стотици са и 
новозасадените  дръвчета в парко-
вете и някои зелени площи. „Нека 
пазим тези красиви местенца, 
защото не са ря дкост докладите, 
че са взимани цветя и дръвчета 
от парковете, лехите, саксиите и 
кашпите. В голяма част от центъра 
и двата парка има видеонаблюде-
ние и лично на мен ми е грозно 
да виждам кой и как руши. Нека 
се радваме заедно на цветята и 
зеленината, моля Ви. Ние влагаме 
много сили и средства за това да 
живеем по-уютно и в по-красиво 
градче. Вярвам във вас!“ написа 
кметът Атанас Киров.

Изпълнимо е! Нека заедно под-
държаме, пазим и обичаме създа-
дената красота!

НА ПЪТ КЪМ СЕБЕ СИ
боян ЧенешеВ
„Чувствам се изгубен! Изгубен 

в мечтите си, изгубен в ежедне-
вието и не зная Кой и какво искам 
да бъда!

Нещо в мен не ми дава покой. 
Постоянно го чувам как ми казва: 
Направи това, направи онова! 
Движи се, върви... Просто върви...
Нищо няма да откриеш ако стоиш 
на едно място!

Не зная по кой път да поема, 
за да спася душата си, но знам, 
че пътят ще е дълъг. Трябва да 
бъде дълъг!

Реших да се изгубя в планината. 
Да се от късно от това, което съм 
в момента и да открия нещо раз-
лично вътре в себе си... Да открия 
вътрешната си свобода!

Предизвиквам се и ще се из-
правя пред себе си, за да открия 
отговор на въпроса: Защо спрях 

да живея и защо нищо не грабва 
интереса ми, както преди?

Ще се изправя пред себе си, 
за да надвия страховете си и 
самотата! Да открия вътрешната 
си свобода 

И въпреки това, няма да бъда 
сам. Ще взема с мен някой, който е 
символ на смелостта и свободата!

През целия преход ще нося на 
гърба си портрет на Апостола на 
свободата: „Васил Левски“!

Вярвам, че той ще ми даде сили 
и ще ми покаже правилния път да 
открия отново себе си. Защото 
той никога не е бил роб, никога не 
е губил свободата си. Именно, за 
тази вътрешна свобода говорим. 
Щом човек се чувства свободен от-
вътре, ще бъде свободен и отвън!

Затова Апостола на свободата 
„Васил Левски“ ще бъде с мен и аз 
ще го нося на гърба си над 600 км 

през цяла България от от вр. Ком 
до нос Емине 

Ще му покажа родината, за която 
се бори. Ще му я покажа, но не там 
долу в града, че ще се уплаши. А 
тук горе нависоко в планината, 
където е красиво. Там където тя 
е била дом за него и другарите 
му. Нека види на кои места са 
паднали в битка, тези които е раз-
палил да хванат пушка в ръка и да 
продължат делото му, за свободно 
отечество!

Обичам природата Обичам 
България!“

 

В.“Стралджански вести“ под-
крепя изцяло идеята на Боян 
Ченешев и ще следи пътуването. 
Очаквайте в следващия брой под-
робен пътепис от Боби и богат 
снимков материал!

надя ЖеЧеВА

На зная как у мен се поро-
ди страстта към пътува-
нето. Всъщност вероятно 

си е съществувала винаги. Още 
от времето когато бях ученичка 
в Икономически техникум Ямбол 
и пътуванията ми бяха главно 
от Стралджа до Ямбол с влак. 
Помня, че колкото и препълнен 
да беше тренът, винаги изпитвах 
удоволствие от движението и се 
наслаждавах на картините край 
мен. По-късно имах възможност 
да пътувам всяко лято до море-
то. Запазих прекрасни спомени, 
които до сега ме топлят. Семейна 
инициатива беше пътуването ни 
в Източна Европа. Невероятно 
изживяване и много, много спо-
мени. Последва период на пълен 
отказ от пътуване, докато един 

пътешествия. Ставаше все по-
интересно. И това още повече 
ме мотивира да продължавам да 
чета голямата книга на моя свят.

бОГ е ПРияТел нА 
ПЪТуВАЩия ЧОВеК!

Новият век е век на движе-
нието, на динамиката, на 
нетърпението. Девиза на 

всички днес е „Времето е пари!”, 
което обезсмисля всички други 
дейности, мисли, срещи или 
разговори. Тази надпревара с 
минутите, това препускане лиши 
човекът от удоволствието  да 
общува. И стигнахме до там, че 
всеки живее в своя свят. Много 
често той е само във виртуалното 
пространство. Жалко! Защото 
край нас живеят хора, които има 

ВРЕМЕ ЗА ПЪТУВАНЕ

какво да кажат, 
има с какво да 
ни обогатят, има 
на какво да ни 
научат. Защо да 
ги подминава-
ме?

Затова, чове-
че, докато пъту-
ваш в преслед-
ване на целите 
си, отдели ми-
нути или час за 
среща по пътя, 
поспри при по-
знатия или не-
познат човек, 
разговаряй, ди-
шай, радвай се 
на природата! 
Ще се почувст-
ваш превъзход-

еКзОТиКА и КРАсОТА ПО 
КАмЧия и РОПОТАмО

Те са едни от най-красивите 
реки на България. Раз-
ходката по тяхното про-

тежение винаги е красива и емо-
ционална. Камчия, най-голямата 
българска река, която се влива в 
Черно море, в луд бяг се спуска 
от Котленския Балкан, лъкатуши 
в прохладни сенки, буйни лонгози, 
щастливо обитавана от безброй 
пернати. По цялото протежение 
реката е притегателно място за 
отдих и прохлада на туристи, кои-
то се наслаждават на красотите. 
В края на пътуването към морето 
Камчия е прелестна  и спокойна. 
Неочаквано за пътуващите до 
язовир Цонево изниква велико-
лепието на феномена  Чудните 
скали. На фона на зеления Балкан 
те са като скални дантели. При-

чудливите форми 
предизвикват въ-
ображението. От-
криваме „Рицаря”, 
„Вълчата глава”, 
„Великана”, „Замъ-
ка”... Погледът труд-
но се откъсва от 
тази гледка. Разби-
раш, че си способен 
да съзерцаваш с 
часове творението 
на природата.

А Камчия, която 
волно тече край чуд-
ните скали, вече те 
кани да продължиш 
пътешествието, за-
щото има още какво 
да видиш. Като че 
ли уморена от пре-
пускането през ба-
ирите, малко преди 

да се влее в черно море, реката 
е още по-интересна. Разходка 
с лодка показва на желаещите 
отблизо да видят устието, там, 
където реката целува морския 
бряг, разливайки волно водите 
си в приказен залив. Тишината, 
нарушавана от плясъка на пти-
чите криле или крясък на патица, 
, преплетените клони на огромни 
дървета, причудливите форми 
на изсъхнали дънери, , надни-
чащи над водата, предизвикват 
туристите да щракат неуморно 
с фотоапаратите, запечатвайки 
красивите гледки.

Задължителният финал на едно 
такова пътешествие е  рибената 
чорба в рибарското селище, която 
има наистина вълшебен вкус.

Не по-малко интересна е раз-
ходката по легендарната Ропо-
тамо. Като че ли по-пълноводна, 
но и по-спокойна, тя предлага 
незабравими гледки и още по-
разнообразно обитание на птици, 
влечуги, риби и др. От корабчето 
почти на ръка разстояние наблю-
даваме танца на кормораните в 
лов за риби, съзерцаваме засти-
налите като манекени чапли, сле-
дим зигзагообразното движение 
на водните змии. Впечатлени сме 
от гледката на скалната Лъвска 
глава.

Пътешествието ни е към своя 
край, а искаме още. Чувстваме се 
препълнени с енергия и емоции. 
Имаме всички доказателства за 
красотата на родината, макар да 
сме надникнали само в една мал-
ка част от нея. Упорито правим 
планове за нови пътешествия. В 
кой край ще ни отведе случайнос-
тта още не знаем. Но очакванията 
са за нови срещи, изненади и 
настроение.   

ден, ей така, за отмора на връ-
щане от Сливен минахме през 
Ичера. Разходката се удължи 
с непредвидена среща със зе-
мляци, интересен разговор, по-
сещение в дома на родолюбци... 
И така нещо отново се запали в 
мен. Когато имахме някой ико-
номисан лев и време, което сме 
готови да посветим на пътуване, 
тръгвахме. На близки и на по-да-
лечни разстояния. Всеки път се 
връщахме обогатени, освежени, 
по-добри, по-работоспособни, 
по-мъдри. Вече знаехме, че 
колкото по-далеч стига човек, 
толкова по-ясно осъзнава колко 
малко знае. Имахме усещането, 
че светът е една голяма книга, 
на която пътувайки, отгръщаме 
страница по страница. Започнах 
да водя бележките си от тези 

но, ще се заре-
диш с нови сили, 
ще разбереш, че 
може да се усмих-
ваш, ще пожела-
еш да направиш 
добро!

Нека пътят бъде 
познание, пре-
чистване и радост!

Казват, че ходи-
лата на пътника са 
като цвете. На път 
душата му расте, 
жъне плодове. 
Усилията изгарят 
греховете му. Бла-
гословенията се 
движат, когато се 
движиш и ти! Така  
че, тръгвай, чове-
че! Бог е приятел 
на пътуващия чо-
век!

ДЕТСКО лЯТО в СТРАлДЖА
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