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Ïðåäâåëèêäåíñêè ïðàçíèê íà êëóá „Íàäåæäà”
Очакван за деца и баби вече е
празникът „Баба учи внуче” организиран за трета поредна година от
клуб „Надежда-2002” – Стралджа. И
всеки път той е по-шарен, по-красив
и оригинален. Защото бабите показват на децата нови и нови техники за

боядисване на яйца, някой – много
стари, други – съвсем нови и модерни. Изненадващи и много оригинални са аранжировките , които
подготвят отделни семейства, детски
градини, социални заведения. Така
този път свои изложбени кътове има-

ха Центъра за обществена подкрепа,
Центъра за социална рехабилитация
и интеграция , Клуба „Млад приятел
на книгата”, ЦДГ”Здравец”, ЦДГ
”М.Рубенова”, ОУ”Св.св.Кирил и
Методий” и др.
„Това е празник, който посвещаваме на предстоящия Великден. Заедно
с желанието да украсим яйцата, ние
посвещаваме труда на деца и възрастни и на идеята за благотворителност. Изработените тук великденски
яйца ще предложим за продажба,
а събраните средства ще дарим на
нуждаещи се ученици от СОУ”П.
Яворов”, припомни при откриването на шоуто Йорданка Апостолова,
председател на дамския клуб. Кметът
на общината Митко Андонов, под
чийто патронаж се провежда празника, сърдечно поздрави участниците
като изрази своята увереност, че с
уменията на бабите и с амбицията на
децата ще се появят най-красивите
великденски яйца.
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Ñúâåòíèöè è êìåòîâå
çà áëàãîòâîðèòåëíîñò

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Щастлив съм да ви поздравя с
най-красивите български християнски празници, които предстои
да отбележим – Възкресение Христово и Гергьовден. Празници, за
които по традиция ние, българите,
се подготвяме много старателно,
събираме се край трапезата с хората, които обичаме, пожелаваме
си здраве, успехи , мир и благодат.
Когато камбаните на църквите
в Стралджа и по селата възвестят
с празничен звън възкресението
на Спасителя, всички с трепет ще
си разменим поздравът „Христос
Возкресе!”, „Воистина Возкресе!”
И всяко сърце ще е изпълнено с
радост, любов и надежда. Ще последва и другият пролетен и цветен
празник – Гергьовден. За да прелее радостта и да се умножат красивите
пожелания. Както и стремежът ни към нравствено съвършенство, към
топла взаимопомощ, милосърдие, разбирателство, отзивчивост.
Може не всички да сме вярващи, може не всички да посещаваме църквата, може не всички да сме безгрешни, но всички, уверен съм в това,
искаме да бъдем по-добри от вчера, по-благородни и по-милостиви. За
да направим живота си по-смислен и щастлив. Великден и Гергьовден са
празниците , които ще ни помогнат да се променим към добро.
Пожелавам на всички много здраве, радост, настроение и веселба
у дома.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
МИТКО АНДОНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

внуче”,с подкрепата на съветниците и кметовете
сумата достигна 400 лв.
Благотворителната акция продължава. Всеки
може да се включи като потърси експонатите на
клуб „Надежда”.

Съветниците от ОбС-Стралджа подкрепиха Великденската
благотворителна инициатиа на
клуб „Надежда”, която се провежда под патронажа на кмета
Митко Андонов и е в подкрепа на
деца-сираци от СОУ”П.Яворов”.
Преди началото на заседанието
общинските избраници се наредиха на опашка пред импровизирания щанд за шарени яйца
и други великденски сувенири,
дело на деца. Купувайки си от
уникалните експонати те доказаха съпричастност към една
идея в името на доброто. Заедно
със събраните 300 лв само за два
часа по време на шоуто „Баба учи
ИЗГОДНА ОФЕРТА!

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà
Офис: Стралджа,
ул. "Хемус" 43 (до кафе
аперитив и магазин
"Централ")

Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ Òåë. çà âðúçêà: 0885802738

"ÌÅËÈ
"
ÌÅË
ËÈ ÑÒ”
ÑÒ
Ò” ÅÎÎÄ
Ä Ñòðàëäæà
Ñòðàëäæà
Ул.”Хемус”
Ул
”Хемус” 2
ПРЕДЛАГА всеки ден
/ вкл. събота и неделя/
От 6,00 ч. до 20,00 ч.
- винаги топли закуски
- пици
- ръчен хляб
и други тестени изделия
Приема поръчки на клиента за пити, тестени десерти и др.
ТЕЛ. 0893836303

„ÊÀÁÀÊÎÂ” ÅÎÎÄ – ÑÒÐÀËÄÆÀ
Óë.”Ï.Êàáàêîâ” 2

ï ð î ä à â à:
- брикети – 9,00лв./30 кг
- въглища Донбас – 12лв./30 кг
- дърва- нарязани – 60лв.:кубик
- железария
- домашни потреби
- строителни материали

Êóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿ â
çåìëèùàòà íà Ñòðàëäæà, Çèìíèöà,
Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî,
Äðàãîäàíîâî ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!
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Óòâúðäèõà ãîäèøåí äîêëàä çà íàáëþäåíèå
èçïúëíåíèåòî íà îáùèíñêè ïëàí çà ðàçâèòèå
От присъстващите 15 съветници
на заседанието на ОбС в Стралджа
деветима от групата на БСП утвърдиха
предложения от кмета на общината
Митко Андонов мащабен и подробен годишен отчет за наблюдение
изпълнението на Общинския план
за развитие на община Стралджа за
периода 2007-2012г. Гласувайки „за”
одобряването на документа Валентина Маринова,председател на групата,
поднесе благодарност към общинска
администрация и кмета Митко Андонов за успешното изпълнение на дългосрочния план и постигнатите добри
резултати в различните направления.

Тя обърна внимание на необходимостта от още усилия за по-добра инфраструктура , привличане на средства
по нови проекти и осигуряване работа
на повече безработни с очакване ОбС
да подкрепя всяка добра и полезна за
общината идея.
По време на гласуването останалите
6-ма съветници от групата на опозицията се въздържаха, без да посочат
мотивите за това.
Общинският план за развитие, като
продукт на колективната работа на
специалисти от общината, съветници,
кметове и привлечени експерти , е с
особена важност за общината. Отчита-

нето му доказва постигнатия напредък
по изпълнение целите и приоритетите
от плана, действията, предприети от
компетентните органи с цел осигуряване ефективност и ефикасност при
изпълнение на заложените дейности,
заключения и предложения за подобряване резултатите от наблюдението.
През 2013г. предстои разработването
на новия Общински план за развитие
2014-2020г., а годишния доклад за
изпълнението на първия ще осигури
база за набиране на ценна информация за подготовката на следващия. На
преден план ще се извеждат и степенуват дейностите според трайността и
полезността за настоящето и бъдещето
на общината.
В съотношението 9 „за” и 6 „против” беше гласуването за приемане
на другия важен документ – Програма
за младежките дейности в община
Стралджа за 2013-2015 г. Ситуацията се
повтори и при приемане на Годишния
план за развитие на социалните услуги
на община Стралджа за 2013г. както и

Ñòóäèî çà êðàñîòà Â ÎÓ ”Ñâ. Ñâ.
Êèðèë
è Ìåòîäèé” –Ñòðàëäæà
В ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” Стралджа учители и ученици се увлякоха

в изпълнението на едно интересно предложение. Участниците в СПИ”Фолклор
на етносите” с ръководители Цветелина Тончева и Димка Шидерска станаха
организатори на „Студио за красота” и веднага привлякоха вниманието. Момичета
и момчета от ІV и VІ клас пожелаха да покажат интереса си към професиите
„фризьор”, „маникюрист”, „гримьор”. Намериха се манекени- учители и ученици, които бяха буквално преобразени изпод сръчните ръце на младите творци.
Майсторите показаха завидно въображение, вкус и отношение към модата. Те
еднакво добре се справяха с подготовка на фризура, макиаж и оформяне на маникюр. Оценявайки труда и усърдието им експерта Илияна Лазарова, педагог и
дипломиран стилист, потвърди, че всички имат възможности да продължат да се
занимават с такава дейност. Директорът Дора Найденова връчи на участниците
в студиото грамоти и награди. Между най-добре представилите се бяха Бонка
Стоянова и Ива Донкова.

продължи с единодушно одобрение
на предложението на г-н Андонов за
удостояване на Тяна Толева с почетното звание „Почетен гражданин” на
Стралджа. Без възражения и отново
в пълно съгласие съветниците дадоха
съгласие за ползване на част от общински път от р.Мочурица до землището
на с.Палаузово за повърхностно прокарване на гъвкав провод във връзка
с оводняване находище на блатно
кокиче, разрешиха изработване на Общ
устройствен план, касаещ територията
на община Стралджа, упълномощиха
кмета на общината да подпише запис
на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза
на ДФ”Земеделие”- Разплащателна
агенция в размер на 32 078лв. за обезпечаване на 110% от авансово плащане
по договор за отпускане финансова
помощ по мярка 223 „Първоначално
залесяване на неземеделски земи”
по ПРСР..Одобрени бяха еднократни
помощи на 20 нуждаещи се жители
на общината.

Äà ñïàñèì ï÷åëèòå!

Призивът е на всички собственици
на пчели както в община Стралджа,
така и в цялата страна. Поводът –
наблюденията от няколко години на
измиране на пчелите. Едни от пър-

вите, които сигнализираха за ефекта
на „празния кошер”, бяха представителите на Общинското пчеларско
дружество „Рой” с председател Митко
Митев. Сигнали за измиране на пчели
са регистрирани от общинския център,
от Воденичане, Палаузово, Иречеково
и др. „Въпреки молбата и настояването ни пред различни институции за
прекратяване пръскането на рапицата
по време на цъфтеж с нуреле дурсбан
против рапичен зърнояд, нарушенията
от страна на земеделските произ-

водители продължават, с което се
подписва смъртната присъда на още
пчели.”, твърди г-н Митев. Заедно с
членовете на пчеларското дружество
той подкрепя стачкувалите си колеги
и настояването пред МС за мораториум върху използването на опасни
за пчелите пестициди в земеделската
дейност както и за създаване на отдел
в Министерството на земеделието и
храните, който да работи по проблемите на този важен за българското
стопанство сектор.

Îáùèíà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë

ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12, òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com

Ëàçàðêè òàíöóâàò â Ñòðàëäæà ÑÒÀÒÓÒ

С красивата пролетна песен „Лаленце се люлее” малките лазарки от
ЦДГ”Мати Рубенова” – Стралджа влязоха в кабинета на кмета Митко Андонов.
И танцуваха своите лазарски танци грейнали в народните носии. Малките момиченца, които доставиха пролетно настроение в общината, получиха дар-паричка
за здраве от г-н Андонов, а малко по-късно лазарските песни огласиха центъра
на града. Навсякъде децата бяха посрещани с радост , с тях празничното
настроение влезе като добър и желан гост в офиси, заведения и учреждения.

при приемане отчета за изпълнение на
този план за изминалата 2012г., което
видимо предизвика недоумението на
съветниците от БСП и присъстващите в
залата кметове и кметски наместници.
Райна Атанасова определи работата на
общината по социалната политика като
„важна и необходима за голяма част от
населението, което в кризисните времена преживява своите трудни моменти.
Голяма е ползата от поддържането на
домашен социален патронаж, разработката и изпълнението на проекти за
осигуряване на социални асистенти и
домашни помощници, обгрижването
на хора с различни проблеми в социалните домове и центрове”. Тя изрази
увереността си, че г-н Андонов и
неговият екип ще направят необходимото за изпълнение и на проектите за
защитено жилище и Дом за стари хора.
Цветелина Тончева изрази задоволство
от добрите контакти с младежките
организации и тяхната способност да
подготвят и реализират проекти.
Деловата работа на заседанието

íà òðàäèöèîííèÿ ñúáîð íà íàðîäíîòî òâîð÷åñòâî „Ìàðàø
ïåå”- 2013 – 18-19 ìàé 2013 ã.

Организатори на ТСНТ „Мараш пее”2013 са Община
Стралджа и НЧ”Просвета-1892” Стралджа
С реализирането на събора се цели:
- съхраняване на българското народно творчество в
неговото многообразие , богатство и колорит,
- стимулиране интереса и любовта към българските
национални и местни фолклорни традиции,
- осъществяване приемственост между поколенията
ПРОГРАМА НА СЪБОРА:
18 ìàé
20.00 ч. – официално откриване – площад „Демокрация”
в централната част на града
19 ìàé
10.00ч.- начало на конкурсната програма – площад
„Демокрация” в централната част на града
РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:
В събора на народното творчество „Мараш пее”2013
, могат да участват професионални и любителски танцови
колективи и индивидуални изпълнители, разпределени в
три възрастови групи:
- първа група – до 14 г.
- втора група – от 14 до 25 г.
- трета група – над 25 г.
Конкурсната програма включва два раздела:
Раздел І-ви – танцови колективи
любителски танцови колективи за автентичен фолклор
– с времетраене на програмата до 10 мин.
Любителски танцови колективи за обработен фолклор
– блок –програма от сценично разработени танци с времетраене – до 15 мин.

Професионални ансамбли – с компактна музикалнотанцова програма – времетраене до 20 мин.
Раздел ІІ-ри – солови танцови изпълнения /надиграване/
индивидуални изпълнения или по двойки
/ в рамките на 5 минути участниците изпълняват автентични хора от областта и тракийска ръченица като
задължителен танц/
Организаторите си запазват правото за промени в реда
на програмата.
ЗАЯВКИ:
Заявките за участие в събора, придружени с програмите
на танцовите колективи и изпълнителите, се приемат до 12
май 2013г. След тази дата се преустановява записването за
участие. В деня на събора не се приемат заявки за участие.
Заявките да се изпращат на адрес:
гр. Стралджа, 8680
бул. „Хемус” 12, отдел „ОКЗСД”
Регистрацията на участниците и запознаването на ръководителите със сценарния ред се извършва веднага след
пристигането на събора.
НАГРАДИ:
Всички участници – танцови колективи и индивидуални
изпълнители получават Грамота за участие.
Журито на събора, състоящо се от специалисти- хореографи, музиковеди, етнолози, ще присъди награди по
възрастови групи:
първа, втора, трета
наградата на кмета на общината Митко Андонов
първа, втора, трета – „Най-добър танцьор” на
събора”Мараш пее” 2013 / индивидуални изпълнители/
Награден фонд: 1500 лв.
Пътните и дневните са за сметка на институциите, които
представят колективите и участниците.
За справки и допълнителна информация : тел. 04761/
64-67 или 64-68, факс – 64-04
ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ
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Çà ïî-äîáðî òðàíñïîðòíî
îáñëóæâàíå

Една от темите на ОбС-Стралджа
по време на априлското заседание
беше транспортното обслужване на
населението. С грижа за осигуряване
на необходимите връзки на населените
места с общинския център и областните градове Ямбол и Сливен кметът на
общината Митко Андонов представи
информация с проект за решаване на
неотложните проблеми. Автобусният
междуселищен превоз има най-голямо
значение за местните жители. Общественият превоз на пътниците с автобуси
се извършва по утвърдени транспортни
схеми от физически и юридически
лица, регистрирани като търговци с
лиценз за извършване превоз на пътници. Четири основни фирми извършват
общо 24 курса на основание проведен
конкурс.Най-много са направленията
Стралджа-Ямбол -5 курса само от
фирма „Дичони”ЕООД Ямбол, която
обслужва и линията Стралджа- София
и обратно /два курса/. Ангажименти
към общината има и фирма „Дани3”Стралджа, която превозва пътници
по направленията Стралджа- Ямбол,
Лозенец-Стралджа, Атолово-Стралджа, Маленово-Стралджа- Чарда-

Ямбол. СД”Моллови55”Недялско
обслужва направлението Стралджа-Палаузово-Иречеково-Ямбол, а
ЕТ”Раси” има грижата за превоза на
пътниците отново по направление
Стралджа- Ямбол заедно със Стралджа-Варна, както и по направлението
Ямбол-Стралджа-Маленово и обратно.
Населението на общината се обслужва
и от общински автобус който по общинска транспортна схема пътува по
линиите: Стралджа-Войника-Каменец,
Стралджа-Воденичане-Джинот-ЧардаЗимница-Стралджа. През общинския
център се движат и преминаващи автобуси от квотата на други общини, напр.
За Русе и за Сунгурларе.Утвърдена е
и автобусна линия Сливен-Стралджа,
но през миналата година превозвача
се отказа от изпълнението поради
слаб пътникопоток и скъпо гориво.
Очаква се линията отново да бъде
възложена чрез конкурс.За решаването
на проблема вече се водят преговори
с община Слеван.
Г-н Андонов сподели тревогата от
съществуващите нерешени проблеми
с транспорта поради намаляване на
пътникопотока, което рефлектира в

ограничаване на курсове за Правдино
и Войника.Окуражително прозвуча
информацията, че в момента се водят
преговори с община Ямбол за пускане
на допълнителен курс в един работен
ден от Ямбол до Правдино.
Община Стралджа поддържа и
своя таксиметров превоз. По решение
на ОбС в момента трима превозвачи
извършват този вид превоз с издадено
разрешение по дневна тарифа 1,00
лв. и нощна -1,20лв. От този месец
общината ще се грижи и за хората
с трайни увреждания. Със заповед
на кмета са определени правила за
ползване на карта за паркиране по европейски стандарт. Документът важи
за всички страни от ЕС. В общинска
администрация ще се води регистър
на издадените карти за паркиране на
хора с трайни увреждания.
Утвърждавайки информацията
/9 гласа „за” и 6 – „въздържали се”/
ОбС подкрепи г-н Андонов в усилията за поддържане добрата практика
за осигуряване финансови средства
за поддържане на общинската линия
Стралджа – Войника и Стралджа –
Зимница- Чарда.

Ó÷åíèöè ñìåíèõà ó÷èòåëè â ÑÎÓ ”Ï. ßâîðîâ”

„Мечтая да стана лекар или фармацевт, но проявявам интерес и
към учителската професия!” С това
признае ХІ-класникът Ангел Райнов
прие предизвикателството да бъде
за ден директор на своето училище.
Галантен и сериозен той започна
деня с поднасяне букет на титуляра
Валентина Маринова и веднага влезе в

ролята си като пожела да научи каква
е работната заплата на един учител,
може ли тя да получи повишение и
как да се мотивира това.
Традиционният ден на ученическото самоуправление започна с приятна
среща в учителската стая на двата
екипа- ученици и учители, които бяха
сърдечно поздравени от г-жа Маринова. Тя припомни фактът, че всеки
от кандидатите да влязат в ролята
на учители или помощен персонал в
СОУ”П.Яворов” трябваше да представят мотивационно писмо и да чакат
одобрение. „Нашата цел с този ден
не е само да се забавляваме, а отново
да се учим. Как да търсим работа, как
да предлагаме труда си, как да мотивираме интереса си към определена

професия.”, подчерта тя и изрази
увереността си, че учениците, след
това изпитание, ще уважават повече
своите учители защото ще бъдат още
по-наясно с труда им и отговорността
която носят. С биенето на звънеца по
стаите в час влязоха новите преподаватели, които сериозно започнаха с
преподаване на материала. Владислав
беше щастлив, че има задълженията
на пом.директор, Ивет Янева доказа
интереса си към счетоводството,
Магдалена Кирова постъпи като медицинска сестра. Много сериозен в своя
час по история и цивилизация беше
Андон Иванов, урокът по география
предаде успешно Минко Иванов, а
химията се оказа любим предмет на
Адрияна Балъкчиева.

Äóãëàçêà åëà ùå ðàñòå â äâîðà íà èíòåðíàòà

Във връзка с Деня на земята и в
изпълнение на инициативата „Подари
дърво, засади гора” група от РУ ”Полиция” Стралджа посети Социалнопедагогически интернат , за да поднесе
подарък - 5 бр. от екзотичния вид
дуглазка ела. Йордан Йорданов, ВНД
нач. РУ”Полиция” –Стралджа, Георги
Захариев, нач. група „Охранителна
полиция”, Георги Петров , инспектор
ДПС, директорът на интерната Митко
Петров, учители и деца заедно засяха
красивите дръвчета в мини-парка на
училището с обещанието , че грижите
ще продължават докато растенията
извисят мощни върхове нагоре.
В момента в СПИ има общо 43

деца. Разпределяйки си дръвчетата по класове възпитаниците обещаха при всяка
нова среща с приятелите от
РУ”Полиция” да показват
как се развиват растенията.
Г-н Йорданов поздрави момчетата, изрази увереността
си, че те ще се погрижат
край елите да се появят и
цветни градини, за да стане
още по-красив и приветлив
двора на интерната.
Срещите между полицаи
и ученици от интерната в Стралджа
вече са традиционни. По различни поводи учениците получават подаръци,

общуват без притеснение със своите
приятели-полицаи, споделят и обсъждат заедно въпроси от ежедневието и
мечтите си за бъдещето.

×èñòåòå, ìàëêè ðú÷è÷êè!

Повече от 20 деца от ЦДГ
”Здравец” – Стралджа, заедно
със своите учители, възпитатели
и помощен персонал от градината, се включиха в инициативата
„Да почистим България за един
ден!” Така общият брой на групата -доброволци надскочи 40.
За няколко часа целият район на
детското заведение беше почистен основно, събрани са 18 торби
с отпадъци. Директорът Йорданка Грудева, горда със своя персонал и възпитаниците, благодари на всеки за
положения труд и ентусиазма, с който взеха участие в почистването. „Сега
усмивките и настроението са видимо повишени! Радваме се когато край
нас е чисто и приятно. С акцията дадохме поредния пример на децата за
отношение към средата, в която живеем. Всеки ден виждаме как малките
посягат да почистят хартийка в двора, „защото така трябва”.

Äåöà ïîäãîòâÿò âåëèêäåíñêè
èçäåëèÿ
С огромно желание, много

старание, богато въображение
и истинска радост децата от
Центъра за обществена подкрепа- Стралджа, с помощта
на своите ръководители Мариана Пенева и Петя Петрова
подготвиха великденски кошнички и други поставки за шарени яйца, които предоставиха
на клуб „Надежда” за участие
в благотворителния базар в
помощ на деца -сираци. Според екипа в ЦОП желанието на малките е да
направят добро, да стоплят нечие сърце за празника, да доставят радост у
дома на всеки, който пожелае да купи от експонатите.

Êúïàíåòî
çàáðàíåíî!
Със Заповед № З-

251/22.04.2013г. кметът на общината Митко Андонов разпореди
забрана за използването на откритите канали, изкопите, реките, езерата, язовирите и микроязовирите,
и други водни площи за къпане,
плуване, гребане и други водни
спортове, както и използването на
плавателни съдове и съоръжения
с развлекателна цел.
Кметовете и кметски наместници ще имат грижата да създадат организация за обезопасяване на общинските водни площи и реките, преминаващи през или край населените места като поставят лесно забележими
знаци,забраняващи къпането с посочване на конкретната опасност. Те
ще упражняват контрол и изискват от концесионерите, ползвателите или
други собственици на водни площи да вземат мерки по обезопасяването
им, съгласно изискванията.
Организацията на водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, ползвани организирано от деца и ученици, ще се провежда
от директорите на учебните заведения при условия и ред определени от
министъра на образованието и министъра на здравеопазването.
В срок до 15 май 2013 г. комисия от специалисти при общината и РУ
”Полиция” ще извършат проверка на забранените за къпане водни обекти на
територията на общината и предприетите мерки за тяхното обезопасяване.

Ó÷åíèöè îò Ñòðàëäæà ïîïóëÿðèçèðàò ïðîôåñèÿòà „ñòàòèñòèê”
В изпълнение на мащабния проект
на ТСБ Ямбол за популяризиране
на статистиката като професия и за
партньорството на институциите в
подкрепа на международната година
на статистиката, община Стралджа и
СОУ ”П. Яворов” продължават активното си сътрудничество с приятелите
от Статистическо бюро Ямбол. С активната подкрепа на Митко Андонов,
кмет на общината и директорът на
СОУ ”П. Яворов” Валентина Маринова
учениците от Х и ХІ клас участваха
в една интересна среща с Калина Ка-

занджиева, директор на ТСБ и нейният
екип, като по този начин практически
подкрепиха световната инициатива.
Срещата стана повод младите статистици да пожелаят да се включат чрез
метода „връстници обучават връстници” в разпространение на идеята сред
останалите училища в областта.
Интересният формат вече се прилага успешно. Учениците от ХІ
клас Ивет Янева, Ина Колева Цветан
Пенев, Пламена Йорданова, Ивелин
Иванов и десетокласниците Адрияна Балъкчиева, Лидия Трифонова,

Марина Василева, Силвия Стоянова
заедно със специалисти от ТСБ Ямбол вече участваха в презентацията
на статистиката в СОУ – Елхово и
СОУ -Болярово. На 24 април екипът
ще гостува в ОУ ”Кл. Охридски „
Ямбол. Създадените добри отношения между учениците от Стралджа
и статистиците от ТСБ Ямбол, получената специална професионална
информация са достатъчно основание
представителите на СОУ ”П. Яворов”
да потвърдят интереса си към професията „статистик”.

30 април 2013 г.
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• Ще замразим данъците на 10% за хората и бизнеса,
а на едноличните търговци ще ги намалим на 10%.
• Ще работим с нулева толерантност към корупцията и контрабандата. Те изяждат доходите на хората и
спъват бизнеса.
• Ще върнем справедливото Швейцарско правило за
индексиране на пенсиите.
• МВР ще пази хората на улицата и ще се бори срещу
битовата престъпност.
• Ще осигурим нормален достъп на всеки до здравни
услуги в рамките на 20 минути.
• Ще положим ефективни мерки срещу младежката
безработища и спешно антимонополистко законодателство.
АКЦЕНТИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА НА КОАЛИЦИЯ ЦЕНТЪР-СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО:
Да спрем разрухата, агресията и бедността. Да се
отървен от мутрите, контрабандата и корупцията. Да
върнем пазарните принципи, да изградим справедли-

ØÅÑÒ ÈÄÅÈ ÇÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÊÎÀËÈÖÈß
ÖÅÍÒÚÐ – ÑÂÎÁÎÄÀ È ÄÎÑÒÎÉÍÑÒÂÎ:

ва, прозрачна и контролирана от хората система на
управление. България да тръгне нагоре. Гражданите,
независимо от своя социален, етнически и религиозен
произход, да живеят в справедливо общество, в което
всеки да намери реализация, сигурност и достойно
бъдеще.

ИКОНОМИКА И ДОХОДИ:
• Ще пазим валутния борд като разумен и силен
страж на финансовата стабилносту нас
• Ще привлечем нови инвестиции чрез данъчни
облекчения, в т.ч. инвестиции на „зелено“, за да се
разкрият нови работни места.
• Ще върнем свободата на бизнеса, като премахнем
господството на монополите и административния
рекет. Ще разработим спешно антомонополно законодателство.
• Ще демонополизираме енергетиката. Конкуренцията и енергоспестяването ще са основните принципи в
сектора, които ще доветат до понижаване на разходите
на бизнеса и домакиснтвата за електроенергия.
• Ще работим с нилева толерантност към корупцията и контрабандата- те изяждат доходите ни и спъват
бизнеса.
• Ще замразим нивото на ниските 10% данъци. Ще
намалим данъка на едноличните търговци на 10%.
Ще намалим административните такси, ще съкратим
и опростим лицензионните и регитрационни режими.
• Ще осигурим равнопоставеност между държавата,
фирмите, банките и гражданите пред закона. Държавата и общините ще се разплащат в срок по прокети и
договори и ще дължат лихви.
• Ще създадем Министерство на предприемачестото
вместо Министерство на икономиката.
• Ще осигурим на малките и средни предприятия
достъп до европарите- това ще е още една стъпка за

намаляване на безработицата.
• Институциите ще работят за гражданите и ще са
близко до тях. До 1 година от мандата ще въведем
електронното правителство и електронното гласуване,
които са сигурна защита срещи корупцията и купуването на гласове.
• Селското стопаснтво на България ще стане отново
конкурентно, ще стимулираме производтвото на био и
еко продукти. Ще подпомагаме малките стопанства,
които сега са в неизгодно положение заради сбъркани
критерии на финансиране.

ЗА МЛАДИТЕ ХОРА, ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО:
• Ще изведем образованието като пръв национален,
политически и финансов приоритет в дългосрочен план
и ще въведем мерки за ефективна интеграция на децата
от различните етноси в образователната система. Учебнците на децата до завършване на средно образование
ще бъдат безплатни.
• Ще намалим младежката безработица със спешни
мерки, ще насърчаваме бизнеса да разкрива нови работни места.
• Най-добрите университети ще се превърнат в научни и изследователски центрове. Ще създадем ефективни
и взаимоизгодни връзки между науката и бизнеса.
• Ще въведем семейно подоходно облагане.
• Ще въведем ваучерна система за издръжка на децата
в яслите и детските градини.
• Медицинското обслужване ще е достъпно за всеки.
Парите за здраве ще отиват само в системата на здравеопазването, която ще е обърната към пациента. Ще
осигурим ефективна превенция и ранно откриване на
заболявания , най-вече за деца.
• Ще приложим ясни критерии за справедливо разпределение- социални помощи за нуждаещите се, а на

Ìèí÷î- Íåêà
Ñïàñîâ:
Êîêèíîâ å ñðàì!
ñå ðàçñëåäâà è òåëåôîíúò íà Áîðèñîâ
Този разговор между Борисов,
Кокинов и Найденов е автентичен.
Гласовете се познават ясно, особено този на прокурора. Срам ме е от
Кокинов. “Трябва да се разследва
телефонът на Борисов, за да се
научи които са кукловодите на това
шоу”, обяви пред bTV политикът
Минчо Спасов.Той смята, че това,
което виждаме в момента в държавата, е резил и срам за правната
ни система.
”Това е монархия и сигурността е разклатена. Виждаме
влиянието на един човек върху
четирите власти - законодателна,
изпълнителна, съдебна и медии. От
разговора между бившия премиер
Бойко Борисов, градския прокурор на София Николай Кокинов
и бившия земеделски министър

Мирослав Найденов се вижда, че
един човек привиква при себе си
главен прокурор, за да защити свой
министър”, обяви още Спасов.
”Преди време телефонът ми
бе следен, според информацията,
по делото “Галерия”, но се оказа
по друга схема, свързана с руска
шпионска мрежа. Никога не съм
се чувствал и изживявал като
жертва заради това. Приветствам
разкриването на всички подобни
случаи. Има ситуации, в които
службите си вършат работата така,
както трябва. Нужно е да знаем,
че за да има суверенитет, трябва
да се поддържа националната
сигурност, добави той. - В МВР
работят свестни хора, за които не
е хубаво да ги управляват хора с
руско мислене или физкултурно

образование. Такива хора могат да
са замесени в скандала с подслушванията. Може и да има група с
интереси, свързани с изборите, но
това не са нито комунистите, нито
някои други. Борисов трябва да си
намери друга защитна теза и да
спре да обвинява за всичко другите
партии, защото има опасност той
да излезе от политиката. Цветан
Цветанов със сигурност трябва да
излезе от политиката, а ГЕРБ да си
търси нов лидер. Искра Фидосова
би могла да оглави ГЕРБ без да
бъде опетнена от такива грозни
сигнали.”
“Трябва да се разследва телефонът на Борисов, за да се научи
които са кукловодите на това шоу”,
заключи Спасов.

останалите- подкрепа за намиране на работа. Хората с
увреждания ще получат повече възможности за професионална реализация , програмите „Личен и социален
асистент“ ще разширят обхвата си двойно.
• Здравната карта ще работи три месеца след новия
управленски мандат.
• Ще върнем премахнатото от ГЕРБ Швейцарско правило за годишно индексиране на пенсиите. Ще запазим
Сребърния фонд само за предназначението му по закон.

РЕД, СИГУРНОСТ, СПОКОЙСТВИЕ, ПЕРСПЕКТИВА
• Независимост на съдебната система ще е основен
принцип заедно с прозрачност и граждански контрол.
Веднага ще променим закона за съдебната влас, така
че ВСС да се избира директно от магистратите.
• Ще засилом правомощията на инспектората към
ВСС.
• Ще дадем повече права на гражданите , включително и правилото прако да сезиран Конституционния съд.
• Ще направим референдумите реална възможност
и практика за решаване на национални и регионални
проблеми.
• Вътрешният ред и сигурност ще превърнем в средство, осигуряващо спокойствие на всеки граждани , а не
в машина за натиск, страх и печелене на избори. МВР
ще заработи и срещу битовата престъпност.
• Ще въведем европейска практика медиите да не са
собственост на офшорни фирми.
• Ще пазим природата чиста, ще прилагаме нови
безопасни технологии. Няма да застрояваме плажове
и гори, ще ограничим ползването на ГМО в България.

Êóïóâàíåòî è ïðîäàâàíåòî íà ãëàñîâå å
ïðåñòúïëåíèå

Ìèí÷î Ñïàñîâ: Âñåêè òðÿáâà äà èìà
ïðàâî äà èçïîëçâà ñâîáîäíî èíòåðíåò

Правата на журналистите да публикуват свободно в интернет и на
потребителите да използват интернет при сигурна
защита на личните им
данни, бяха обсъдени
по време на дискусия
за свободата в интернет,
организирана от коалиция Център - Свобода и
Достойнство. Водачът
на листата в Ямбол и
24-ти многомандатен избирателен район в София
Минчо Спасов посвети
дискусията на президента
на Еквадор Рафаел Делгадо, който предостави
политическо убежище на

разследващия журналист
Джулиан Асандж.
Всеки трябва да има
право да използва свободно интернет, заяви
по време на дискусията бившият секретар на
МВР и водач на листата

в 25-ти избирателен район Николай Радулов.
Той посочи, че интернет
пространството е привлекателно за службите
по сигурността и е сред
способите за прилагане
на СРС-та.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Áúäåùè êóëèíàðè è
àðõèòåêòè â îáùà èçëîæáà
Възпитаници на СОУ ”П. Яворов”
Стралджа, които имат изявена кулинарна дарба подготвиха домашни изделия,
за да ги подредят в красива и вкусна
изложба. Посвещението е на предстоящите Великденски празници и Яворовите дни в училището. Любопитството
на зрителите спечелиха с домашни

Ãàáðèåëà

Моята мечта е да бъда моден
дизайнер. Тя се зароди преди
две години, когато видях братовчедка си да рисува модели.
Мечтата се роди и аз толкова се
зарадвах , че веднага си купих
пособия и започнах да рисувам.
Отначало нещата не ми се получаваха, но след дълги упражнения все повече се подобрявах.
Знам, че книжките с модели са
много скъпи, но получавам подкрепата на семейството. Когато
покажа своите модели на приятели, родители или роднини,
всички ми казват, че си струва
усилието и цената. Отначало
реших, че ще практикувам при
някой световноизвестен, след
което ще създам собствена модна империя за дрехи,обувки и
аксесоари. Аз ще имам договор с всички държави за
разпространение на моята марка. Ще живея в Париж,
където ще имам собствено студио за реклами на моите
модели. Ще пътувам по целия свят, защото ще ме канят на изискани модни подиуми да представям своите
колекции. Ще обличам най-известните хора- актриси,
певци, кралски особи.
Ще има отдел за бюджета- разходи, приходи, сметки и други парични неща. Но щом има такива, нали
трябва да има и шеф. Това ще съм аз. Ще командвам
и всеки ще се труди и ще му давам заплата. Освен
шеф ще бъда и главен дизайнер. Ще имам най-добрите
специалисти за работа- кроячи, шивачи, художници,
модели. И всички телевизии, сайтове, списания ще
дават и ще пишат за моите ревюта. Често ще се явявам на изискани вечери, партита, премиери… Ще ме
видите и по червения килим.

Äàíèåëà

Аз съм дете на 21 век и като много други деца се
интересувам от компютри и електронни игри. Но все
пак мечтая за по-добър и спокоен живот, за вечен
живот, а светът да стане по-добро място за живеене.
Мечтая да зарадвам мама и татко със своите успехи,
но най-важно е да не спирам да мечтая.

Ìèõàåë

Всички хора имат мечти. Така и аз имам своите.
Когато бях на 3-4 години любимото ми занимание бе
да гледам сериите на ,,Костенурките нинджа”. Възхищавах им се съвсем по детски, мечтаех да бъда също
толкова силен. Когато пораснах, осъзнах, че моята
мечта е всъщност по детски наивна и нереална. Сега,
като по-голям, си имам по-реални мечти. Мечтая да
имам печеливш бизнес, за да разполагам с пари и
да помагам на хората в беда. Да открия лекарства за
рак, СПИН и други смъртоносни болести. Мечтая си
да няма тъжни хора. Може би няма да успея, но ще
продължа да мечтая.

Íåëèíà

Искам всички на земята да сме здрави и с равни
права, да няма нелечими болести, да няма гладуващи
и страдащи. Лично за себе си желая околосветско

Ìàëúê
ñúì, íî...
Многоточието, многоточието беше най-важното в

това красиво и вълнуващо детско шоу на петокласниците от СОУ ”П. Яворов” с класен ръководител Йорданка
Драгиева. Невероятните идеи на децата, поднесени пред
публиката – родители, учители и съученици, доказаха
всичко, което пожелаха изпълнителите – че са много добри като младши журналисти, като художници, артисти,
фокусници, танцьори, певци, есеисти...и каквото още си
помислите. „Всяко дете е творец!” тази мисъл на Пабло
Пикасо намери потвърждение в часът на талантите, част
от Яворовите дни на училището.
Да се върнем към многоточието, чието продължение
учениците написаха сами. „Малки сме, но искаме да
покажем какво можем, малки сме, но сме деца на 21
век, малки сме, но знаем, че ще пораснем големи!” И
тогава , ние, зрителите в този необичаен учебен час, ще
си спомним за първите стъпки на талантите на СОУ ”П.
Яворов”. Браво момчета и момичета!

Ìîÿòà ìå÷òà

козунаци, торти, сладки и
други вкуснотии Стилиян
Узунов, Петър Стоянов,
Верхат Айвазов, Зорница
Пламенова, Иван Пламенов, Андон Иванов, весела
Кодева, Мелани Георгиева,
Христо Маринов и др.
В съседство с изложбата
на ястия бе експониран кът
и на бъдещите архитекти.
Момчета и момичета от
различни екипи от ІV-VІ
клас се представиха с
проект ”Градът на бъдещето”. Влагайки цялото
си майсторство и въображение децата показват
какви са мечтите им за
съвременния град – той
трябва да бъде красив и

зелен, в него да присъстват
модерни жилищни сгради,
чисти цветни градини,
спортни и детски площадки, плувен басейн. В
околностите непременно
да има пространство за
желаещите да се занимават с животновъдство.
Любопитно е ,че творците
предвиждат задължително
добри комуникации в своя
град – с авто и ж.п. транспорт и летище. Проектите
на Силвия, Ивайло, Доника, Стилиян, Христина,
Василева, Андон, Мая и
останалите дават сериозна
заявка за посвещаване на
трудната и много отговорна работа на един архитект.

специалист, да бъда втори Бил Гейтс. Обичам с часове
да се ровя в интернет, затова мечтая да създам нов
супер компютър, с чиято помощ ще изобретя програми в услуга на хората, а за децата – весели и забавни
игри, без насилие.

Âåñåëà

Както гласи поговорката-,,С труд и отговорност
всичко се постига”, така всяко дете може да сбъдне
своята мечта, стига много да я желае. А моята мечта
е да бъда лекар- една много отговорна професия.

Êàëîÿí

Моята мечта е да стана най-великият вратар в света.
Малки и големи да говорят за мен. Искам да играя във
футболния отбор на ,,Барса” и да спирам силните удари
на футболисти като Меси и Роналдо.

Âåñåëèíà

Моята детска мечта е да стана адвокат. Помня като
малка с токчетата на мама и куфарчето на баба се
разхождах важна из двора и когато някой ме питаше
къде отивам, аз отговарях- ,,На работа”, ,,А какво
работиш?”-ме питаха те, аз с цялата си гордост на
малко дете им отвръщах-,,Шеф съм на адвокатите”.
Днес имам и други мечти, вярвам в себе си и знам, че
ще ги постигна. Мама винаги ми казва: ,,Грешно е да
спреш да мечтаеш”.

пътешествие. Искам да видя Айфеловата кула, в Ню
Ïåòúð Ñ.
Йорк да се кача на Статуята на Свободата, да видя
Възрастните нямат никаква фантазия. ЕдинствеНиагарския водопад и пирамидите в Египет, а после да но малките деца отдават времето си на мечти. Като
пътувам по река Нил и да срещна истински крокодил. изключим сладоледите, бонбоните и колата, ако съм
вълшебник, бих искал само едно- да виждам близките
Ïåòúð Ð.
си щастливи. Досега не бях се замислял колко е трудно
Една от моите мечти е да сътворя колата на бъде- това,защото смятах, че да бъдеш щастлив означава една
щето, която ще е достъпна за всички. Тя ще лети, а краткотрайна усмивка. После разбрах, че да бъдеш
вместо с бензин двигателят й ще се задвижва с атомни щастлив, означава тези усмивки да са непрекъснати.
частици и това ще я прави по-бърза. Ако заредиш с Ако съм вълшебник, … просто щях да съм щастлив.
една частица, ще караш 300 000 км, а когато заредиш
за 8, ще имаш гориво за две поколения. Ще се наложи
обаче да почакате, защото съм планирал всичко това
за 2048 година.

Ñòàíèñëàâà

Да летя със самолет е най-голямата ми мечта, макар
че ме е страх от високото. Искам да обиколя Лондон,
Париж, Холивуд и да ми останат дълги и незабравими
спомени.

Èâàí

Без мечти животът е скучен и тъжен. Когато бях
малък си мечтаех да стана полицай- да карам полицейската кола с пуснати сирени и да хващам престъпниците. Искам да помагам на хората в най-трудните
моменти и да хващам нарушителите шофьори. Ще им
съставям колкото се може повече актове и ще въвеждам
ред и дисциплина. Мечтая да бъда честен и искрен в
работата си, така както съм си в самия живот.

Ìåëàíè

Най-много искам да създам свое семейство, в което
да отглеждам две прекрасни момиченца. Двамата със
съпруга ми ще ги обичаме много, ще се грижим за тях
с любов и търпение, за да пораснат големи и щастливи.
Но преди това ще трябва да завърша образованието си
и да започна работа.

Âàñèëèÿí

Сега, когато имам вече компютър и познавам неговите възможности, реших, че искам да стана компютърен

Ïðåäâåëèêäåíñêè ïðàçíèê
íà êëóá „Íàäåæäà”
Îò ñòð.1

„За пореден път вие доказвате, че богатите стралджански
традиции са неподвластни на времето, че добротворството е
част от нашия живот, че заедно можем да превръщаме деня
в по-красив и незабравим.”, каза той и пръв даде пример
за милосърдие с откупуване на предложените в изложбата
изделия. Гост на празника беше и Атанаска Кабакова,
председател на ОбС, която също се включи в набирането
на средства. Своя дан за подпомагане на нуждаещи се деца
дадоха Мария Толева, зам.кмет на общината, гости-бизнесмени, родители, както и всички дами от ръководството на
клуб „Надежда”.
За очаквания празник Великден, за традициите по отбелязването му, за стралджанските техники по боядисване на
яйцата разказа баба Елка Узунова, а през това време малките,
между които и нейните внуци, усърдно се трудиха по рисуването на яйцата. Спазен беше обичаят първото боядисано
яйце непременно да е червено, на челцето на всяко дете
бабите поставиха алено кръстче за здраве. И докато ръцете
на малки и големи почервеняха от боя, в залата звучаха
великденски песни и настроение бликаше край всяка група.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Îòíîâî ïðèçíàíèå çà Ìàðàøêè

Трета награда в раздел „Стихотворение, кратък разказ”, получи
бургаският хуморист , роден в
Стралджа, Станислав Марашки.
Призът, който включва грамота,
плакет на Кубратския сатиричен

клуб „Жарава” и парична премия,
бе присъден на Марашки за разказа
„На стъпка от Отвъдното”. Втората награда получи Александър
Щингов от Кърджали, а първа
не бе присъдена. По мнение на

специалисти и сатирици от кулоарите на събитието, това се дължи
на повишената взискателност на
журито, оглавявано от Борис Арнаудов, гл. редактор на отдел „Хумор и сатира” при БНР, и членове

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Çà àòðàêòèâíèÿ è ìîäåðåí êîðèàíäúð

Една поредица на проф.д-р Божин Граматиков
Кориандърът е известен от дълбока древност. Историческите справки
показват, че в междуречието на Тигър
и Ефрат египтяните и други племена са го използвали и извличали от
него аромати и преди 6000 години. И
сега културата на големи площи се
отглежда в страни от Средиземноморието, Задкавказието, Средна Азия,
Европа, Североафриканските страни.
От етеричното масло на кориандъра,
съдържащо линалоол, може да се
получат по синтетичен път 12 вида
ароматни вещества с мирис на лимон,
роза, лилия, портокал и други, които
могат да се използват за приготвяне на
одеколони, парфюми,тоалетни сапуни
и др. козметични изделия. Използва
се в кулинарията, спиртоварството
и хлебопроизводството като свежи
листа, семена, етерично масло. Узрелите плодове /семена/ се добавят
за ароматизиране на месни и рибни

консерви,марината, супи, гъби и др. От
изключителна важност са лекарствените свойства на етеричното масло от
кориандъра. Съдържанието на витамин А и С позволява използването му
при лечение на жлъчка и черен дроб,
чревни разстройства и др. Прилага се
с успех при чревни и язвени болести,
като антискорбутно средство и т.н. Кориандърът е и много добро медоносно
растение, при това за по-продължителен период от време.
В България през последните 25
години кориандъра е най-търсената и
атрактивна полска култура. От почти
нулево равнище в началото на 90-те
години на ХХ в., днес той се засява в
почти всички райони на страната. Площта му обаче никога не е стабилна, като
„приливите” и „отливите” се движат в
големи граници – от 50-60 до 200-300
хил. дка. Най-широка сега се засява в
Южна и Югоизточна България , където
условията за него са много благоприятни, но и това не означава, че не може

да се засява и в други райони.
Кориандърът е едногодишно тревисто растение от сем. Сенникоцветни.
Стъблото му е високо около 60-90 до
100 см., голо, разклонено от средата нагоре, с 3-5 делни перести листа с назъбени краища. Съцветията са сенници с
3-7 лъча, краищата на които завършват
с малки чадърчета с 5-8 до 12-13 цвята.
Цветчетата са от бели до виолетови
на цвят. Плодовете са диакени /по две
прилепнали/ и не се отделят до овършаването, с леко удължена овална форма
с жълтокафява окраска. Съдържат от
17 до 20 % обикновено масло и 0,5 до
1 % етерично масло. Към топлина не е
много взискателен, което позволява да
се отглежда и в страни както Норвегия.
Проучванията относно срока на
сеитба на кориандъра за условията на
Югоизточна България показват, че е
най-добре да се засява февруари- март.
Въпреки, че е възможно да се засява в
средата на септември, навременното му
поникване зависи от валежите. Ако те
паднат през септември , културата ще
достигне фаза розетка преди зимата и
ще презимува добре. Иначе ще загине.
Какво е становището относно прибирането на кориандъра? Препоръчително е разделното прибиране, поради
специфичното му развитие и узряване.
Плодовете при узряване се ронят при
силен вятър, буря и градушка и могат да
достигнат над 50 кг/дка загуби от оронване по горните причини.При достигане
40-50% зрелост на семената да се ожъне
разделно. Коситбата с виндроуер да става сутрин рано / до 10 ч./ и след 6-7 дни
да се овършее с комбайн при намалени
обороти на барабана / до 300-350 в минута/. Така се запазват здрави по-голяма
част от семената. Независимо, че това е
известно на много стопани, прибирането
му се извършва пряко с комбайн. Ако
след кориандър ще се засяват зимнижитни, е задължително да се извърши
плитка обработка, за да се провокира поникване на оронените семена. По-късно
се извършват допълнително обработки /
оран или дискуване/. Ако това не стане,
попадналите в продукцията от ечемик
или пшеница семена от самосевките на
кориандъра, не се отделят.
В заключение – кориандърът, освен
като високодоходна култура, е и много
добър предшественик на зимните житни
култури. От засятите след него три сорта
ечемик /Ахелой 2, Емон и Перун/ се
получи от 450 до 623 кг/дка, а от трите
сорта пшеница / Пряспа, Милена, Тодора/ от 610 до 666 кг/дка. Тези добиви
изпреварват значително получените след
царевица, слънчоглед и стърнище и се
доближават до получените след грах.

Румен Леонидов, Георги Василски,
Николай Пекарев.
„Ден преди да получа наградата, тренирах като политик
пред огледалото речта, която ще
произнеса, сподели Станислав
Марашки, който сподели своите
мисли за Кубратския край. „При
пътуването за Кубрат минахме през
някакво село и някой от групата
пророни:”Ако случайно стане така,
че ми се наложи да замръкна в това
село, винаги ще се намери поне
една врата, която да се отвори за
мен, за да не остана под открито
небе.” Давам си сметка, че това
толкова просто нещо, което би се
случило в Лудогорието, може да се
повтори и във все по-малко други
населени места у нас. Разбирам, че
този дух, който ражда вроденото
благородство на местните жители,
избликва и чрез този уникален
хумористичен конкурс.”

Марашки получи още един пролетен подарък. В един от последните си броеве в.”Комсомолская
правда” публикува неговият разказ „Съчинение по литература”.
Разказът, илюстриран от арх.Константин Коцев, с когото работят в
тандем, е предшестван от статията
„Април-месец на хумора”, в която
журналистката Нина Алексиева
илюстрова темата за месеца на шегата с двама български хумористи –
Борис Арнаудов, зав.отдел „Хумор
и сатира” в БНР и Станислав Марашки, зам.председател на бургаския сатиричен клуб „Бургас днес
и утре”. Авторката изтъква приликите и отликите между двамата
автори, като посочва различната им
възраст, местоживеене и формална
житейска реализация, проектирана
на фона на общата им естетика :
„борбата срещу обезсмислянето и
опошляването на смешното”.

Îáùèíà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë
ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12,
òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com
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Ä-ð Ãåîðãè Ãåîðãèåâ, âîäà÷ íà ëèñòàòà
íà êîàëèöèÿ "Ãîðäà Áúëãàðèÿ”

ÄÀ ÁÚÄÅÌ ÃÎÐÄÈ Ñ
„ÃÎÐÄÀ ÁÚËÃÀÐÈß”
Ùå ÷óåì ïðîáëåìèòå, áîëêèòå è
æåëàíèÿòà íà âñåêè!

- Д-р Георгиев, коалиция „Горда България” е
една нова,млада и амбициозна политическа
формация. Как бихте я
представили Вие?
- В състава на коалиция
„Горда България” влизат
няколко политически формации като ГОРД, Защита,
ОБТ на проф. Кр. Петков,
Свободен народ, Гражданско движение „Промяна”,
фондацията на пенсионерите и възрастните хора,

студентски движения и др..
Ние от коалиция „Горда
България” първи застанахме срещу монополите,
високите цени и бедността
в страната, с протестни
митинг -шествия на 22.09.
и 16.11. в София.
През февруари, нашите
лидери, станаха движеща сила на всенародните
протести. Ние единствени предложихме места в
листите си на лицата от
протестите, като в Русе,

Бургас и Варна, всичките
са изцяло граждански.
- С какво е по-различна
коалиция „Горда България” от останалите политически сили?
- Коалиция „Горда България” е коренно различна
от всички останали политически формации, особено тези от последните 24
години, които управляваха
страната. Ние, единствени
заставаме зад исканията на
хората за по-добър живот,
ние сме против бедността
и мизерията, срещу безработицата и ниските доходи.
Всички водачи на коалиция
„Горда България” подписахме обществен договор,
заставайки зад принципите
за честност, неподкупност
и коректност. Аз лично
като водач на листата за
Ямболски регион, декларирам, че ще си подам
оставката като депутат, ако
хората поискат това от мен.
- Защо избирателите
трябва да предпочетат
Вашата коалиция?
- Нашата Програма за
управление е изцяло ориентирана към хората, тя
е изцяло социално-либерална и е насочена към
всички социални групи,
най-вече към безработните,
социално слабите, хората в
неравностойно положение,
младите, пенсионерите,
майките, към представителите на малкия и среден
бизнес, към инвалидите.
- Ние ще повишим минималната работна заплата
на 600 лева, минималната
пенсия на 200 лева, веднага след като влезем в
парламента. Ще осъвременим пенсиите по „Златното швейцарско правило”,
т.е. според коефициента
на инфлация в страната,
ще дадем допълнителни
енергийни помощи за семействата с ниски доходи,
ще предложим безплатни
профилактични прегледи за
пенсионерите и децата до
7 год. възраст, ще въведем
необлагаем семеен доход,
без данъци за младите хора
до 21 год. възраст, ще повишим детските надбавки със
70% до 2014 г, ще вземем
спешни мерки за българското земеделие и срещу
контрабандния внос на
плодове и зеленчуци. Ще
вземем мерки за спасяване
на малкия и среден бизнес,
който бе смазан от монополите и управляващите.
- Как ще коментирате
последните събития с

незаконните подслушвания?
- Относно подслушванията, ние от коалиция
„Горда България” сме категорично против, считаме,
че това е недопустимо в
една демократична държава, явно, каквато не сме,
това е намеса в личния и
професионален живот на
хората. Затова нашия лидер
Слави Бинев, в качеството
си на евродепутат ще внесе
сигнал до Европейската
комисия.
- Вашите очаквания за
избори 2013?
- Очаквам на 12 май
избирателите да гласуват
за коалиция „Горда България”, т.е. ние ще бъдем
изненадата на тези избори.
На хората вече им омръзнаха старите политически
муцуни, които 24 години
се подиграваха с тяхното
доверие и живот! Призовавам жителите на Община

Стралджа да гласуват с
бюлетина №36.
- Вашето послание към
избирателите от община
Стралджа?
- Аз като водач на коалиция „Горда България”
се различавам от другите
водачи на листи по три
основни неща:
На първо място – роден
съм, израснал съм и живея в Ямбол. Тук живея,
работя и отглеждам своите
деца. След изборите ще
си остана в Ямбол, а няма
да отида в София, Бургас,
Перник, или там откъдето
са другите кандидати.
На второ място – като
народен представител, всеки понеделник от седмицата ще провеждам приемни
дни с жителите на община
Стралджа, на които ще чуя
техните проблеми, болки и
желания и ще търся начини
за тяхното решаване, защото един депутат трябва да

решава проблемите на хората, а не да се крие от тях.
На трето място – в досегашната си работа като
общински съветник съм
доказал, че съм открит,
честен и почтен, с добро
сърце и душа, обърната към
бедните хора. Ще бъда на
разположение, без почивен
ден, 24 часа в денонощието.
Така че, жителите на
Стралджа, ако искат да
имат един истински народен защитник, един депутат, който наистина да
милее за тях, нека ме подкрепят. Желая от все сърце
на всички хора от община
Стралджа, да бъдат здрави
и да върнат усмивките на
своите лица. Нека бог ви
пази, обичам ви и се гордея
с нас, мили хора!
Купуването и продаването на гласове е престъпление!

30 април 2013 г.
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Èâàí Èâàíîâ, êàíäèäàò çà íàðîäåí ïðåäñòàâèòåë îò ëèñòàòà íà „Êîàëèöèÿ çà Áúëãàðèÿ”:

Äîáðîòî óïðàâëåíèå
ùå íàïðàâè õîðàòà
äîâîëíè è ùàñòëèâè

Иван Михайлов Иванов е роден на 26 октомври 1964 г. в Стралджа.През 1989г. завършва ВИФ”Г.Димитров”, след което започва
работа като началник стрелкови клуб. По-късно работи като
учител и пом.директор в СОУ”П.Яворов” Стралджа. Периодът
1996-2000г. е зам.кмет на община Стралджа, отговарящ за секторите образование и култура, социални дейности и здравеопазване.От 2000г. до 2003г. е гл.специалист по гражданска защита
и отбранително-мобилизационна подготовка. От 2003г. до сега
отново е зам.кмет в община Стралджа в ресорите екология, управление на европроекти, териториално развитие. Председател
на Сдружението на ловците и риболовците в общината, оглавява
общинското ръководство на БЧК.
Женен. Има дъщеря-студентка.
общината, в областта?

- Г-н Иванов, как приехте
издигането Ви за кандидат
народен представител?
- С чувство на отговорност
и благодарност за признанието. За мен това означава
много. Вярвам, че съм готов
да оправдая надеждите, очакванията на хората. Предизвикателство и смелост
са нужни в днешното трудно
време човек да се посвети на
политиката и да поеме отго-

ворността за съдбата на хората в страната ни. Убеден съм,
че кандидатите на „Коалиция
за България” са точните ,
способните и мотивираните
хора, които са в състояние
да изведат страната от тежката криза, да променим към
добро живота на хората, да
тръгнем най-сетне по добрия
път, който заслужаваме.
- Как преминават предизборните събрания по в

- Аз съм човек, който добре познава не само стралджанската община, познавам
хората с техните
болки,
надежди, желания. При всяка
среща сега те не само изслушват нашата програма, но и
дават конкретни предложения за развитието на нашата
община, на областта и на
страната. Мъдри хора живеят
в малките населени места, те
искат гласът им да бъде чут.
Благодаря на всички, които ни
вярват и на 12 май ще пуснат
бюлетина номер 5 с увереността, че това е бюлетината
на надеждата. Правителството на ГЕРБ ни постави на

много сериозно изпитание,
тежък е животът на хората от
третата възраст, на майките,
на младежите, трудно е развитието на местния бизнес.
Промяната ще дойде с много
и сериозна работа. Затова в
народното събрание трябва
да влязат хората, които знаят
какво и как да направят, за
да се промени живота. Ние
искаме да върнем България
на хората. Ние можем и знаем
как да го направим!
- Каква е според вас печелившата формула на успеха?
- Много лесно бих могъл
да отговоря на този въпрос.

Погледнете управлението
на нашата община. Под ръководството на БСП вече 10
години Стралджа се развива
възходящо благодарение на
доброто управление и диалога с хората. Ето, това е
формулата! Всичко зависи
от нас, от хората. Ако влагаме
любов в работата, ако мислим
и работим градивно, ако сме
заинтересовани за съдбата на
човека до нас, ако ни е мила
България, то тогава ще бъдем
силни и способни да направим промените. Има какво
да се направи в областта на
икономика, увеличаването на
работни места, здравеопазването, образованието …Като
баща на студентка зная какви
са мечтите на един млад човек. Моето желание е да направим така, че децата ни да
остават да работят и живеят в
родината. Не е толкова трудно
да се постигне. България има
много резерви.
- Вярвате ли в доброто
бъдеще на страната?
- Да, оптимист съм за утрешния ден. Защото вярвам
на себе си и на доброто в
хората.

Çàùî Íèêîëàé Ïåòåâ íàïèñà ñâîèòå

„17 ÅÑÅÒÀ ÏÐÎÒÈÂ ÒÎÇÈ ÑÂßÒ”

Êîé
å Íèêîëàé Ïåòåâ?
Вторият в листата на Коалиция за Бъл-

гария” Николай Петев, е от гражданската
квота. От десетилетия писателят Николай
Петев участва активно в съюзния, обществения и културен живот на България. Роден е
на 10 август 1951 г. в с.Дреновец, Монтанска
област. След завършване на журналистика е
работил като гл.редактор на списание „Родна реч”, директор на издателство „Народна
младеж” и Секретар на Съюза на българските
писатели.

Защото този свят не ми харесва. Не е претенциозно. Не е нахално.Естествено е.
Този свят не ми харесва:
- защото не обича човека,
- защото българинът е унизен,
- защото не раждаме деца,
- защото подменя духовни ценности с материални,
- защото иска всичко да продадем,
- защото трябва да обичаме Русия нелегално,
- защото изстудява топлината в човешките отношения,
- защото брои само богатите за хора, а бедните – за население,
- защото иска да ни откаже да търсим и намираме справедливост,
- защото подменя приятелства с предателства. Мислиш, че говориш с Христос, а той бил Юда,
- защото мачка мечтите,
- защото изтрива свети неща,
- защото хвърля огромни пари за опростачаване на изкуството,
само и само да направи хората по-елементарни и по-лесно маниполируеми,
- защото се опитва да вкара в душите ни цинични лозунги,
- защото сблъсква религиите, вместо да направи Млечния път
икона на цялото човечество,
- защото ни завива с нищета,
- защото се опитва да зачеркне паметта,
- защото иска да ни убие надеждата.
Този свят трябва да се промени.

Êóïóâàíåòî è ïðîäàâàíåòî
íà ãëàñîâå å ïðåñòúïëåíèå!

ÐÀÉÍÎ
ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÃÅÎÐÃÈÅÂ
Роден на 12 април 1985г. в Ямбол. През 2010

г. завършва медицински университет в Пловдив
и през същата година започва работа в Спешно
отделение Ямбол. От м.февруари 2012г. е избран
за Председател на МО в Ямбол.
„Искам край мен да има повече усмихнати хора,
искам по-често да си благодарим един на друг,
искам да живея и работя в моя град, който да бъде
добро място за избор на младите хора!”

