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ВСИЧКО ЗА СЕЛО ТРУД В НЯКОЛКО СТРАНИЦИ               ВОДЕЩИ НОВИНИ

ОБЩИНА МАРИЦА ДАВА 60 000 ЛВ ЗА НАЛЕЖАЩИ НУЖДИ НА СЕЛО ТРУД

Стана ясно, че Община Марица е започнала активни действия по 
свързване на селото към пловдивския колектор за обратни води водещ до 
пречиствателна станция Пловдив, като по този начин проблема с липсата 
на пречиствателна станция в селото ще бъде решен. 
Очаква се през идните месеци да започне и изграждането на кръгово 
кръстовище преди магистралата в посока Пловдив.  В официално писмо 
министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай 
Нанков уведоми, че строителството на кръговото кръстовище ще започне 
още в календарната 2018г. Даден е старт и на процедурата по избор на 
изпълнител. Относно околовръстният път, който ще спре трафикът за 
индустриалната зона през центъра на селото, общината също е започнала 
процедури. Те обаче ще траят минимум 6 години, докато се отчуждят 
нужните парцели.  Предстоят срещи на Сдружението с общинските 
съветници и кметовете, за обсъждане на различни варианти за справяне 
с трафика. Обсъди се и предстоящото строителство на спортна зала в 
село Труд, която се очаква да се финансира чрез кредит. Спортната зала е 
замислена в дворът на училище „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Труд, като 
в нея ще има опция за провеждане на културни мероприятия, спортни 
събития и също ще се ползва от учениците като физкултурен салон. Залата 
ще има работно време и отговорници и достъп не касаещ работното време 
на училището. Очаква се строителството да струва на общината около 
1 500 000лв.В плана на община Марица също е заложена и инвестиция 
в построяването на парк със спортна зона в северната част на селото - 
върху голямата общинска поляна на ул. Тодор Гатев и Бачо Киро, която 
към момента е неизползваема. Това ще осигури зона за отдих и спорт на 
жителите.Сдужение „Бъдеще за село Труд“ синтезира над 20 важни за 
селото въпроси, включително и описаните по-горе, които официално са 
входирани в община Марица. Очаквайте подробно изложени отговорите 
на общината без редакторска намеса.

Кметът на селото Красимир Минков изложи подробно мотвите, които 
налагат продажби на кметски имоти, като основните са належащата 
нужда от ремонтни дейности на пътните настилки в селото, поставяне 
на осветителни тела и др. Поради нелигитимността на събранието 
решението дали ще се пристъпи към продажби ще остане в ръцете 
на кметският съвет към кметство с. Труд. По предварителни данни 
се очаква становището на кметският съвет да е в подкрепа на 
продажбите, като 75 % от  реализираните приходи ще се върнат в с. 
Труд, като средства за приоритетни проблеми и тяхното решаване. След 
решението на кметските съветници, казусът ще премине за обсъждане 
към Общински съвет към община Марица.
Сдружение „Бъдеще за село Труд“ подготви лист с актуални за селото 
проблеми, съдържащ въпроси, които вие читателите на вестник 
„Трудски вести“ през последните месеци изпращахте на мейлът 
посочен във вестника. Кметът Иванов и съветниците отговориха устно 
на всички въпроси. След като получим официалните им писмени 
отговори ще публикуваме всеки един от тях на страниците на вестника, 
за да сте информирани какво е предвидено в бъдеще за село Труд.
Дискусията премина в градивен тон и постигна своят успех. В следствие 
на упорито настояване от страна на присъстващите граждани и членове 
на сдружението и в знак на добра воля кметът Димитър Иванов обеща, 
че до дни село Труд ще получи 60 000лв. за належащи нужди. Въпреки 
опитите на съветника от Труд Здравко Митев да възрази срещу голямата 
сума за Труд, Иванов твърдо обеща, че селото ще получи така нужната 
помощ. Предстои да се разгледат и предвидят съответните ремонтни 
действия на най-влошените участъци. Тази сума е 6 пъти по-голяма от 
отпусканите през последните години суми за капиталови разходи на 
село Труд. Справка показа, че за 2017 година сумата е била 10 000лв. 

На 18.04.2018г в читалище „Светлина-1929“ с. Труд се проведе опит за 
общо събрание на населението с присъствието на Кмета на Община 
Марица Димитър Иванов, кмета на село Труд Красимир Минков, 
общински съветници от Труд-Александър Богданов, проф. Росен 
Димов, Здравко Митев, членовете на СНЦ „Бъдеще за село Труд“ и 
граждани. Дневният ред на събранието предвиждаше да се съгласува и 
обсъди идеята да започнат процедури по продажба на кметски земи в 
землището на село Труд.  Поради ниската посещаемост, събранието не 
събра нужният кворум, за да се вземат законно решения по поставените 
проблеми и премина в дискусия. 
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ТРУДЧАНИ ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ ПО-АКТИВНО В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ-

ИНТЕРВЮ С КМЕТА  КРАСИМИР МИНКОВ

 “Желанието ми е да бъда демократичен     
кмет и да уважавам мнението на 

обществеността в с. Труд. Призовавам 
гражданите на бъдат по-активни”

Г- н Минков, с какво впечатление сте от общото 
събрание на населението?
На първо място по смисъла на закона, общото събрание 
не събра достатъчен брой хора, за да има валидност и да 
вземе решения. Според закона, за да се признаят взети 
решения на общо събрание на населението, на него 
трябва да присъстват 1/10 от адресно регистрираните 
и имащи право на глас в селото. По тази причина 
събранието протече под формата на дискусия. 
Разочарован съм от безхаберието и липсата на интерес 
от страна на населението на селото. Темата, да се 
продават или не кметските земи, е важна за селото и 
беше добре хората да изкажат своето мнение.
Каква според вас е причината за липсата на интерес 
от страна на населението?
Политическата обстановка в България последните години 
е нестабилна. Народа се нагледа на несправедливости. 
Вероятно не им се вярва, че от тях зависи нещо и че 
гласът им ще бъде чут. В това отношение вчера изпуснаха 
много. С правилните аргументи, малкото присъстващи 
успяхме да си извоюваме сериозна финансова помощ 
в размер на 60 000 лв за капиталови разходи. Само ще 
ви кажа, че целият ни бюджет за 2017г. за капиталови 
разходи беше 10 000лв. В това отношение помогнаха 
много всички присъстващи, които говориха открито за 
проблемите сред тях и членовете на сдружение „Бъдеще 
за село Труд“.
Ще кажете ли нещо на населението на Труд относно 
липсата на активност от тяхна страна по повод 
важни за селото въпроси?Да! При свикване на общи 
събрания на населението се дискутират теми, касаещи 
доброто развитие на село Труд. 

Аз като  кмет искам да чуя тяхното мнение. Опитвам 
се да бъда насочен към хората и да спазвам техните 
демократични права. Такъв тип събрания се 
провеждат два три пъти в годината, не е толкова 
често, че да не могат хората да отделят време. Те са 
полезни, защото на такова събрание се информирам 
за проблеми, получавам обратна информация, 
сезират ме за важни събития, взимат се важни 
решения. Тази среща с хората ми дава възможност 
да работя по-целенасочено в техен интерес и когато 
не присъстват, обществеността и всички ние губим. 
Призовавам трудчани да бъдат активни и търсещи 
промяна, за да можем да постигаме по-добри 
резултати заедно.

Мислите ли, че поставените въпроси на 
събранието ще намерят своето решение?

Заедно с кмета на община Марица г-н Иванов 
вчера набелязахме първи стъпки по осъществяване 
на някои от най-належащите проблеми за Труд. 
Оптимист съм и мисля, че вървим в правилна посока.

На 09 март 1919 г. в село Клементиново се създава Земеделско Спестовно Заемно 
Сдружение „Свети Власий“. Вече 99 години съзидание, трансформации и обрати, дейността 
на кооперацията е част от историята и живота на село Труд. На 6 май честваме Деня на 
храбростта и Българската армия. Празникът носи името на свети Георги, покровител на 
овчарите и стадата. 
За вашата празнична трапеза ВК „Свети Власий“ построи две фурни за изпичане на гювечи. 
Намират се в бившия пункт за събиране на мляко зад линиите. 
За информация и поръчки: Николай Гатев, 0888 158 375

ВК “СВЕТИ ВЛАСИЙ” ЩЕ ИЗПЕЧЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ВАШЕТО 
ГЕРГЬОВДЕНСКО АГНЕ!
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 ГЕРГЬОВДЕН-СИМВОЛИКА И ВЯРВАНИЯ
В българския народен календар Гергьовден е един от 
най-големите празници през годината и най-големият 
пролетен празник. Празникът е календарно обвързан – 
празнува се на 6 май и се чества във всички територии, 
населени с българи. С него започва лятната половина 
на стопанската година, завършваща на Димитровден. 
Св. Георги традиционно е схващан като повелител 
на пролетната влага и плодородието, покровител 
на земеделците и най-вече на овчарите и стадата. В 
българската традиционна духовна култура това е един 
от най-големите празници, по-почитан и от Великден. 
На този празник се извършват редица обредни практики 
и ритуали, целящи осигуряването на здраве за хората и 
плодородие на нивите и животните.
Росата и водата
В нощта срещу празника, преди да пропеят петлите, 
хората отиват на някоя ливада или поляна, където се 
търкалят в утринната роса, защото народното вярване 
твърди, че по това време на годината всичко е „повито с 
блага роса“ .Вярва се, че събраната по Гергьовден роса 
има особена целебна сила.
Зеленината и обредите за плодородие
След къпането в росата, на връщане към домовете си 
хората берат свежи зелени растения (здравец, бук, 
коприва, люляк и др.), с които се окичват вратите и 
праговете на домовете, оборите и кошарите, слагат 
се на завивките на децата и на хомотите на добитъка, 
правят се венци и се слагат на главите на домашните 
животни. Ергените кичат със зеленина дворните врати 
на любимите си, а момите вият китки и венци и ги слагат 
в косите си. 
На много места е разпространен обичаят на Гергьовден 
да се правят люлки. 

Те се връзват на високо разлистено дърво и момците 
люлеят момите.
Повсеместно разпространен из цялата българска 
етнична територия е обичаят на Гергьовден да се 
коли агне. На този ден всяка къща, независимо дали 
притежава или не овце, трябва да заколи агне, защото:
„ ... къща или задруга, дето не се заколи агне на 
този ден, считала се вън от вярата, вън от селото. “
На празничната трапеза (както и през целия ден 
на празника) цари веселие и се играят т. нар. 
„гергьовденски хора̀“. Играят се обикновено на 
песни с религиозно-митичен характер и такива, 
свързани с мотивите за св. Георги – обикалящ полето, 
побеждаващ ламята и отключващ изворите и влагата. 
Веселието е задължително по време на целия празник.
В село Труд празникът се чества с пищни софри и 
весели срещи между приятели и родата. 

ДЕНЯТ НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
Май е месецът на най-светлите просветни празници.
На 11 Май българската православна църква почита 
Светите равноапостоли Кирил и Методий.
Светите братя Кирил и Методий - създатели и 
разпространители на първата славянска азбука - 
глаголицата, са канонизирани като светци за превода 
и популяризирането на Библията на старославянски 
език и за разпространяване на християнството сред 
славяните. Обявени са за съпокровители на Европа 
заедно със Св. Бенедикт от папа Йоан Павел II.

НА 11 МАЙ В ЧИТАЛИЩЕ ‘СВЕТЛИНА-1929” 
ГЛЕДАЙТЕ МЮЗИКЪЛА “ПАЛЕЧКА”.   

ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО ЩЕ БЪДЕ С 
УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЧИЛИЩЕ 

“СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ С. ТРУД И 
ЗАПОЧНЕ В 18 ЧАСА.

24 май е един от най-светлите български национални 
празници. На тази дата честваме Деня на българската 
просвета и култура и на славянската писменост. За 
първи път е бил честван като национален Ден на 
просветата през 1851 година. Празникът на буквите 
е специална дата за всички нас. И без значение 
къде се намира човек трябва да пази спомена от 
жизнерадостната атмосфера в този светъл майски 
ден. 24 май е празник, какъвто нямат другите народи 
по света - празник на писмеността, просветата, 
културата. Празник на духовното извисяване, на 
стремежа към усъвършенстване чрез постиженията 
на науката и културата. 

За връзка с редакцията на вестник “Трудски вести” 
и сдружение “Бъдеще за село Труд” : 0879/047151; 

www.zatrud.net; komitetrud@gmail.com
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ПРОГРАМА ЗА ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР СВЕТИ ДУХ-КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ?
На 27-ми и 28-ми май ще се проведе традиционният 
събор на селото “Свети Дух”.
Ще бъде изнесена празнична програма пред стотици 
жители и гости на селото от ЦДГ “Бисер”, ОУ “Св. 
Св. Кирил и Методий” и НЧ “Светлина-1929г.” с. 
Труд.  По традиция отново ще има футболни турнири 
и традиционни борби и най-добрите ще получат 
заслужени награди.
Празничната програма със сигурност ще бъде 
разнообразна и атрактивна.  Децата от ЦДГ “Бисер” 
с директор г-жа Гинка Ботова ще представят своята 
музикално-танцова програма. Учениците от ОУ “Св. 
Св. Кирил и Методий” с. Труд с директор г-жа Тоня 
Коева ще изпълнят красиви български и чуждоезични 
поп песни за радост на техните роднини, близки и 
гости на селото.

   Неделя - 27.05.2018 г. 
   10,00 – Футболен турнир /деца/ - стадиона
   18,00 – Народни борби /само за местни борци/ - 
   пред младежки дом
   19,00 – Празнична програма представена от:
   Детски танцов състав, Самодейни колективи,    
   Младежки танцов състав „Климентина“ към НЧ 
  „Светлина–1929г.“ -  пред младежки дом
   20,00 – Народно веселие с оркестър „Калофер“

Празничната програма от НЧ “Светлина-1929г.” ще 
бъде открита от Детски танцов състав с ръководител 
г-жа Катя Личева-Господинова, Децата ще ни 
представят своят красив танц. Певици от „Колектива 
за автентичен и обработен фолклор“ с ръководител 
г-жа Димитричка Шопова ще огласят площада с 
няколко тракийски автентични и обработени песни. 
ФТС “Климентина” ще ни пренесат в различни 
краища на страната с красиви танци и хора. Нашият 
кмет г-н Красимир Минков ще поздрави всички 
жители и гости на селото. Той ще ни прикани да 
бъдем все така задружни, да се хванем за ръце на 
първото хоро под звуците на оркестъра.

Понеделник - 28.05.2018 г. 
08,00 – Света литургия – в църквата
09,00 – Ловна стрелба по панички – на стрелбището
11,00 – Литийно шествие и курбан за здраве - в 
параклиса
19,00 – Програма на самодейни колективи от с. Труд
20,00 – Народно веселие с оркестър „Тракийско 
настроение“
     

Организатори: Кметство с. Труд, НЧ „Светлина-1929 г.“  и Църковното настоятелство

1-ВИ МАЙ – ПРАЗНИК НА СЕЛО ТРУД

На международния ден на труда и т.нар. от 
нас „имен ден“ на село Труд, площадът пред 
читалището отново ще събере жители и 
гости. Мероприятията ще са разнообразни. 
Празничният ден ще премине под патронажа и 
организацията на кмета на селото г-н Красимир 
Минков. Той ще приветства всички за големия 
празник.
Началото ще даде вело-поход до село Строево. 
Сборният пункт на всички велосипедисти ще 
бъде пред читалище “Светлина-1929” в 10 часа 
сутринта. Вело-шествието ще премине през 
горичката на поделенията и ще стигне до центъра 
на село Строево, където кмета ще почерпи всички 
участници. След приятната почерпка всички ще 
се върнат обратно по същият маршрут.
Ще бъде отслужен водосвет от свещ. Кирил 
Тошев. Той ще благослови всички.
Младите ни таланти от ОУ “Св. Св. Кирил и 
Методий” с. Труд с директор г-жа Тоня Коева 
ще огласят с красиви песни площада пред 
читалището.

Празничната програма отново ще бъде изнесена и 
от самодейните колективи при НЧ “Светлина-1929г.” 
с. Труд. В нея ще се включат и два детски състава, с 
ръководител г-жа Катя Личева- Господинова. 
Прекрасни танци ще ни представи и „Детски танцов 
състав при читалището“ , радост на родители, 
роднини, жители и гости на селото. ФТС “Климентина” 
ще демонстрират своите танцови умения и, убедени 
сме, ще породят усмивки по лицата на зрителите ни, 
с прекрасни хора от различни фолклорни области. 
Колективът за автентичен и обработен фолклор при 
читалището с ръководител г-жа Димитричка Шопова
за пореден път ще накара жители и гости не само да 
запеят, но и да играят на техните весели, тракийски, 
автентични и обработени песни.
За празничното настроение на всички ще се погрижат 
Наско Терзиев и Величка Николова, които ще запеят в 
19:30.Всички ще се веселим до зори с прекрасните им 
изпълнения.  Ще премерим своите сили и издръжливост 
на кръшните и бързи хора. 
Ще си пожелаем здраве и търпение до следващия ни 
голям празник на 1-ви май - Международен ден на 
труда и имен ден на село Труд!



ВСИЧКО ЗА СЕЛО ТРУД В НЯКОЛКО СТРАНИЦИ “ТРУДСКИ ВЕСТИ”          ВЛОЖКА 1                  WWW.ZATRUD.NЕТ 

СЪВЕТИ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ 
Уважаеми читатели на „Трудски вести“,
Във  февруарското  издание на вестника подсказах на 
мъжете, които имат малко стаж, как да се възползват 
от  редовната военна служба, за да получат пенсия 
за стаж и възраст по чл.68,ал.3 от КСО или пенсия 
за инвалидност по чл. 74 от КСО - „казармата“ е  
„действителен стаж“.В настоящето априлско издание, 
ще посоча начин за разрешаване на съществен проблем 
при пенсионирането на жените, работили като учители 
и дружинни ръководители.Повечето от нас, които 
са в предпенсионна и пенсионна възраст, помнят, че 
едно време, когато бяхме „чавдарчета“(до 9г. възраст), 
„септемврийчета“(от 9 до 14г.) и „комсомолци“(след 
14г.), в училищата работеха едни млади, красиви, 
енергични и вдъхновени момичета, които ни водеха по 
екскурзии, летни и зимни лагери, театри, викторини, 
състезания и др., не ни изпитваха и не ни пишеха 
оценки . Те бяха „дружинни  ръководители“ в периода 
от 1946г. до 1990г. приблизително, когато се закри 
ДКМС. Пенсионирането на учителите по реда на чл.69в  
от КСО (стар §5 от ПЗР на КСО) зависи от количеството 
„учителски стаж“, включващ и стажа като дружинен 
ръководител съгласно списъка към чл.19,ал.2 НПОС, 
приет от МОН и НОИ с Указание № 91-01-168 от 
14.09.2000 г.
В този чл.19,ал.2 от НПОС са посочени конкретни 
условия:
- Да отговарят на изискванията за заемане на длъжността 
учител или възпитател; Да имат необходимите 
образование, професионална квалификация и 
правоспособност; Да са изпълнили пълната норма за 
задължителна преподавателска работа.
Това, последното, е неизпълнимо, защото действащите 
по онова време :
- Закон за народната просвета (ДВ, бр. 218 /1948г., - 
бр. 86/18.10.1991г.); Указ № 330 за народната просвета 
(Изв., бр. 90/1954г. - ДВ, бр. 86/1991г.); ПМС № 50 
от 02.11.1989г. Правилник за ученическите почивни 
лагери и екскурзионното летуване на учениците (ДВ, 
бр. 53 / 6.07.1982 г.) и др.,
НЕ изискват изпълнен пълен норматив  преподавателска 
работа. Изискването е въведено от 01.01.1998г. с  
отменения чл.41,ал.2 от ППЗП. В случая §9,ал.1 от 
ПЗР на КСО е категоричен – стажът до 31.12.1999г. 
се признава по действащите до тази дата разпоредби. 
Следователно, пред дружинните ръководители не може 
да се поставят неизпълними искания за да се признае 
стажът им за учителски. ДА, ама НЕ, както казваше 
един известен журналист. ТП на НОИ(„пенсионното“) 
отказва да признае стажа на дружинните ръководители за 
учителски точно поради липсата на изпълнен норматив, 
като на това основание отказва отпускане на учителски 
пенсии, и на добавката от Учителски пенсионен фонд.

Тези които отстояват правата си докрай, включително 
и пред съда, получават исканата пенсия и добавка, 
защото съдът трайно и категорично отсъжда, че 
стажът като „ДРУЖИНЕН РЪКОВОДИТЕЛ“(и 
още няколко специфични подобни длъжности) е 
„УЧИТЕЛСКИ“ стаж, в случай, че :
- Придобит е на работа в учебни заведения, при 
ненормиран 8-часов работен ден; Работа, свързана  
с възпитанието на деца; Наличие на педагогическо 
образование, в съответните разновидности.
СЪВЕТ :Намерете старите си трудови договори, 
заповеди за провеждане на извънкласни дейности, 
протоколи от книгите на съответните училища, 
дипломи, награди и други, доказващи мястото и 
характера на положения труд. Също  и свидетели, 
работили по същото време на същото място, които 
декларират писмено това, което им е известно;Подайте 
заявление за пенсиониране и приложете изброеното 
в т.1. Не правете това самостоятелно, а оставете 
преценката на доказателствата на специалист или 
адвокат, които поне веднъж са успели да докажат, 
подобна претенция; Получавате отказ; Обжалвате 
отказа пред  директора на „пенсионното“ по реда на 
чл.117 от КСО в едномесечен срок от получаването 
му; Получавате втори отказ; Обжалвате отказа на 
директора пред Административен съд по реда на 
чл.118 от КСО в 14 дневен срок от получаването му;
Печелите делото на първа инстанция като 
задължително съдът разпитва свидетелите, 
а „пенсионното“ обжалва пред Върховен 
административен съд; Печелите делото пред ВАС 
(практиката е трайна и непротиворечива - Решение 
№ 5137 / 7.05.2008г.  по адм. дело № 1438/2008г.; 
Реш. № 159 / 07.01.2010г.  по а.д. № 9853/2009г.; Реш. 
№ 14572/20.11.2012г. по а.д. № 8489 / 2012г.; Реш. № 
504/14.01.2013г. по а.д. № 7748/2012г.; много други 
и последните Реш. № 1670 / 07.02.2018г. по а.д. № 
5729/2017г.;   Реш. № 1782 / 09.02.2018г. по а.д. № 14023 
/ 2016г.); Отпуска  се и се изплаща пенсия или добавка 
от датата на придобиване на правото; Получавате 
направените по делата разноски; Завеждате дело и 
получавате обезщетение от НОИ(в разумен размер) 
за нанесените вреди от забавата поради неправилната 
преценка. Това продължава близо две години, но няма 
за къде да бързате, защото получавате парите накуп от 
датата на придобиване на правото. Ако с някой през 
това време се случи непоправимото, наследниците 
трябва да продължат започнатата битка до край.
Горното се отнася и за тези, които отдавна са 
придобили съответните права, но не са се справили 
с проблема – могат да поискат преразглеждане на 
случая по определен ред. 

АВТОР:  Инж. Николай Василев
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НУША РОЯНОВА ГОСТУВА НА ДЕЦАТА В С. ТРУД ПО 
ПОВОД 30-ГОДИШНИНАТА НА ОБЩИНА МАРИЦА

ОТБОР „ТРУДЧ@НЧЕТА“С. ТРУД 
В ПОСЛАНИЧЕСКАТА КАМПАНИЯ 

„АКТИВНИТЕ БИСЕРЧЕТА“

“ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ”-НАШИ МУЗИКАЛНИ И ТАНЦОВИ СЪСТАВИ ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ 
В НАРОДЕН СЪБОР ПЛОВДИВ 2018

Художничката и писателка 
Нуша Роянова гостува на 
децата от с. Труд по повод 
30-годишния юбилей на 
община Марица и по покана 
на кмета Димитър Иванов. 
Двете срещи съвпаднаха с 
кампанията за гласуване за 
Национална награда „Бисерче 
вълшебно“ 2018, в която децата 
от селото традиционно са сред 
най-активните участници.
Първата среща бе в ДГ 
„Бисер“, където авторката 
бе посрещната от екип на 
градината, представители 
на отдел образование при 
общ. Марица и кмета на 
селото Красимир Минков. 
Малчуганите изслушаха 
историята за малкото 
гларусче Лъки-Алеко, които 
са номинирани в категория 
„Изследователи“ на „Бисерче 
вълшебно“ 2018. Те разгледаха 
оригиналните илюстрации 
към книгата и поздравиха 
Нуша Роянова със свои 
музикални изпълнения, както 
и мажоретен танц. Кметът на 
общината подари на всички 
детски градини по един 
комплект книги на авторката, 
която пътува за срещата 
специално от Варна.

Нуша Роянова със свои 
музикални изпълнения, както 
и мажоретен танц. Кметът на 
общината подари на всички 
детски градини по един 
комплект книги на авторката, 
която пътува за срещата 
специално от Варна.
Втората среща на Роянова бе 
с учениците от начален курс в 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. 
Малките бисерчета слушаха 
с интерес и попиваха текста, 
който им поднасяше авторката. 
Оригиналните илюстрации 
дълбоко ги впечатлиха и децата 
зададоха множество въпроси.
„Прекрасни са срещите, на 
които ни гостува автор. Това 
вдъхновява децата за четенето 
и ги кара да усещат със сърцето 
си.“,
споделя впечатленията си 
Светла Божилова – библиотекар 
към НЧ „Светлина – 1929г.“, с. 
Труд.
Посланието на самата Нуша 
Роянова към децата на с. Труд 
бе:
„Направете си хубави огърлици 
от красиви преживявания.“

Източник:
http://www.biserche.com

На 13.05.2018 г. Колективът 
за автентичен и обработен 
фолклор с ръководител г-жа 
Димитричка Шопова и Фолклорен 
танцов състав “Климентина” с 
ръководител г-жа Катя Личева-
Господинова ще вземат участие в 
Третия Народен събор Пловдив 
2018 г .В парк “Лаута” на една от 
двете сцени ще се представят с 
няколко автентични и обработени 
тракийски песни нашите 
талантливи певици пременени с 
красивите си костюми.

Те са представителки на 
„Колектива за автентичен и 
обработен фолклор“ под съпровод 
на гъдулка Атанас Шопов. 
Момичета и момчета от ФТС 
“Климентина” ще се представят 
със своите впечатляващи 
хореографии, които убедени сме 
ще предизвикат възхищението на 
публиката. 
Ще имаме възможност да 
прекараме един емоционален ден 
заедно, и да се забавляваме.
Материал: Читалище Светлина

Децата от пловдивското село Труд неизменно 
са сред участниците в посланическите 
кампании „Активните бисерчета“ не 
без подкрепата на библиотеката към НЧ 
„Светлина – 1929г.“ в селото. Така е и тази 
година. Отбор „Трудч@нчета“ – Дени, 
Криси, Стаси, Гергана, Поля, Тео, Ники 
(всички на 12г.) – започна своята работа в 
междусрочната ваканция.
„Няма да е преувеличено ако кажа, че 
почти няма ден, в който те да не посещават 
читалищната библиотека след училище. “, 
разказва библиотекарката Светла Божилова.
Началото винаги е трудно, но тази година 
библиотеката получава подкрепа от 
Красимир Минков, кмет на село Труд, който 
дарява сума за купуване на номинираните 
книги. „Допълнихме и с пари от спечелената 
от библиотеката през 2017г. награда „В музея 
сме“ на Фондация „Америка за България.“,
казва тя и допълва: „Лице на кампанията 
в село Труд е господин Минков, който ще 
чете на децата. Другото ще свърши отборът 
от доброволци: кратки презентации на 
номинирани книги, раздаване на флайери 
и още редица организационни неща като 
отговорници по класовете, които да записват 
желанията на децата, малки книжни 
пикници…“
Източник: www.biserche.com

БЕЗПЛАТНО ИЗМЕРВАНЕ НА 
КРЪВНА ЗАХАР И СЕМИНАР НА 

ТЕМА ДИАБЕТ В ЧИТАЛИЩЕ 
СВЕТЛИНА-1929 С.ТРУД 

Медицински Университет-Пловдив организира 
обучителен семинар на тема “Захарен диабет” 
и безплатно измерване на кръвна захар на 
29.05.2018 г. (вторник) от 16.30 ч. в зрителната 
зала на  Народно Читалище “Светлина 
-1929г.” с. Труд. 
проф. Мария Орбецова, Началник Клиника/
Ръководител Секция Ендокринология и болести 
на обмяната, УМБАЛ “Св.Георги”, Зам.Декан 
Учебна дейност, МФ, МУ-Пловдив.

ДАВА СЕ МАГАЗИН ПОД НАЕМ В ЦЕНТЪРА НА    
 С. ТРУД! СРЕЩУ ЧИТАЛИЩЕТО! 40кв.м., ВОДА,    
 КЛИМАТИК! ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА 0887601607

РЕДАКЦИЯ НА “ТРУДСКИ ВЕСТИ”
komitetrud@gmail.com; 0879047154; www.zatrud.net


