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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

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

Ул ”Хемус” 2
"ÌÅËÈ ÑÒ” ÅÎÎÄ Ñòðàëäæà""ÌÅËËËÈ ÑÒÒ” ÅÎÎÄÄÄÄ ÑÑòòòðððààëëëäääææææààà

ИЗГОДНА  ОФЕРТА!

„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 çåìÿÊóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿ â â 
çåìëèùàòà íàçåìëèùàòà íà Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, 
Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, 
ÄðàãîäàíîâîÄðàãîäàíîâî ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!

 „Не ви искаме край селото!”, 
„Спрете взривовете!”, „Децата 
ни са стресирани и боледуват, 
насажденията изсъхват, не зна-
ем каква вода пием, какъв въз-
дух дишаме!” От събраните 45 
хил. боеприпаси до момента за 
взривяване са останали 29 700, 
информира инж. Табов, което 
означава, че взривовете над Лозе-
нец ще продължават още месеци 
наред. „Намалили сме взривните 
дейности с 60 % като мощност 
и количество. Ако е необходимо 
още ще намалим!”, изрази го-
товност инж. Табов, но получи 
сериозен отпор от залата където 
мъже и жени се надпреварваха да 
обясняват, че таваните на къщите 
прокапват и падат, че наблюда-
ват как в базата влизат тирове с 
неизвестен товар, че всеки ден 
броят по 11 взривявания, които 
ги травмират и плашат.

Ëîçåíåö ñêà÷à ñðåùó Ëîçåíåö ñêà÷à ñðåùó 
êîíòðîëèðàíèòå âçðèâîâåêîíòðîëèðàíèòå âçðèâîâå

Öåëèÿò 
òåêñò - íà 

ñòð. 3

„Ìàðàø” ùå ïåå â Ñòðàëäæà
За първи път 

в своята история 
стралджанският 
събор на народ-
ното творчество 
„Мараш пее” тази 
година ще се про-
веде не на оби-
чайното място в 
красивия подбал-
кан, а в Стралджа.

По решение на 
общинското ръко-
водство, в памет 
на загиналите по 
време на инцидента в база „Стралджа -Мараш” миналата година, 
този път фолклорният празник ще събере почитателите на песни и 
танци в центъра на града. На  19 май, на откритата сцена на площада, 
ще се изявяват всички колективи подали заявка за участие в „Мараш 
пее”. Жури, председателствано от проф. д-р Елена Кутева,Директор 
на Националния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев”, ще оценява 
майсторството на певци, танцьори и инструменталисти.

Подробности на стр.6

 „Ðÿáèíóøêà” ãðàáíà ïúðâîòî ìÿñòî „Ðÿáèíóøêà” ãðàáíà ïúðâîòî ìÿñòî



29 май 2013 г. ÐÅÏÎÐÒÅÐ

0886 668 998 
продава 2-етажна масивна къща  в 

Стралджа, с допълнителни построй-
ки, двор 1 дка, Цена - 22 хил.лв.

Ùàñòëèâè è 
çäðàâè ñúñ ñìÿõ

Община Стралджа подкрепя  Об-
ществена фондация „Мостове над Тун-
джа” в  изпълнение на  проекта „Йога на 
смеха – смехотерапия за всички”, който 
се реализира от Сдружение на младите 
психолози  в България с финансовата 
подкрепа на фондацията и ФРГИ. 

На проведената при кмета на общи-
ната Митко Андонов с представителите 
на фондацията усмихната среща,  бяха 
обсъдени предвидените обучения, 
създаването на клуб по йога на смеха 
в СОУ ”П.Яворов” Стралджа и поло-
жителните промени, които се очаква да 

настъпят. Иновативният метод, според г-н 
Андонов, успешно би могъл да се приложи 
и при хора от третата възраст, а при проявен 
интерес да се разшири и сред работещите.

„Йога на смеха” е уникална концепция, 
според която всеки може да се смее без 
причина и без да разчита на хумор или шега. 
Измислена е от индийския доктор Мадан Ка-
тариа. Смехът се заражда като упражнение в 
група. Комбинират се упражнения  за смях и 

йога дишане, което прави хората енергични 
и здрави. За да се постигнат здравословните 
ползи , смехът трябва да трае поне 10-15 
минути. Целта на проекта е добро здраве, 
емоционален комфорт и живи социални кон-
такти. Практическото изпълнение на проекта 
визира създаване на социален клуб за йога 
на смеха където, с помощта на обучени ин-
структори, ще се провеждат сесиите веднъж 
седмично в продължение на 6 месеца.

ТРАДИЦИИТЕ НА ПАЛАУЗОВО

Вече няколко години подред 
в малкото с. Палаузово местни 
ентусиасти заедно с читалищ-

Íà Âåëèêäåí  ïî õîðàòà…

ното ръководство организират 
празника  „На Великден по хо-
рата, на Гергьовден по сбората”. 

Участието на фолклорни групи  
както от селото –домакин така и 
гостуващи от села на общината /
Войника, Воденичане/  и облас-
тта, разнообразяват програмата. 
Звучат народни песни , показват 
се носии от различните краища, 
разказват се легенди… И диша 
българското!     Тази година 
гости на празника в Палаузово 
бяха кмета на общината Митко 
Андонов, Атанаска Кабакова, 
председател на ОбС, Мария 
Толева, зам.кмет, Иван Иванов, 
зам.-кмет, които отправиха за-
служени поздравления и поже-
лания към участниците. Заедно 
с останалите присъстващи  те 
се наслаждаваха на фолклор-
ното богатство представено от 
групите, разгледаха постоянната 
богата етноизложба , разговаряха 
с палаузовци за миналото, на-
стоящето и бъдещето на селото.

ТЕЛ 0896284429 ИЛИ 046 62 81 84 
ПРОДАВА недвижим имот в Стралджа, ЦГЧ:
- масивна къща – около 90 км.м.
- второстепенни постройки – 66 кв.м. и 20 кв.м.
- навес с оградни стени – 65 кв.м.
- двор – 2120 кв.м.
Цена – по договаряне.

ТЕЛ. 0892 90 71 48  
ПРОДАВА  разсад дини.

Ïðàçíèê â Çèìíèöà

С песни и танци на малки и големи, с поздравления за пролетта, за добротворство-
то, за очакванията  и настроението, за традициите и тяхното значение на местните 
хора  протече предвеликденския празник в Зимница организиран от Областна управа 
и подкрепен от община Стралджа. Пред множеството жители на най-голямото село 
в общината и в областта своето поздравително слово поднесе Нели Кадиева,  зам.
областен управител, която обърна внимание на  Европейската година на гражданите 
и нейното значение за жителите на областта. „Нашето европейско живеене е чрез 
българските традиции. Богатото ни фолклорно наследство доказва силата на духа, 
на нашия характер.”, подчерта тя като добави:  „За нас ЕС е перспектива, свобода 
на избор и реализация, възможности за по-добро развитие”. 

Сърдечно и топло приветствие поднесе и кмета на общината Митко Андонов 
според който празникът в Зимница е поредното потвърждение за уважение към 
местните традиции и празниците на България, възможност за доказване принад-
лежността ни към една нация, която има правото да се гордее със своето богато и 
героично минало, с красиви и топли традиции. Сред присъстващите на празника бяха 
Атанаска Кабакова, председател на ОбС -Стралджа, заместник кметовете  Мария 
Толева, Иван Иванов, Иван Георгиев, представители на кметство Зимница, читалище 
„Възраждане” и др. За приятното настроение се погрижиха децата от ЦДГ ”Синчец” 
Зимница и танцьорите от ансамбъл „Златен клас”.

Самодейците от читалище „Възраждане” 
Войника се завърнаха доволни от участие в 
тазгодишния конкурс-надпяване „С песните 
на Йовчо Караиванов” –Селиминово. С изпъл-
нението на песните „Дона на порти седеше” 
и „Мама на Стоян думаше” жените от  певче-
ската група „Латинка” спечелиха вниманието 
на журито и публиката, получиха грамота и 
сувенир от празника. С индивидуално пред-
ставяне се отличиха  Йорданка Христова и 
Елена Иванова.

Ãðàìîòà çà ïåâ÷åñêà ãðóïà „Ëàòèíêà”

Äàðåíèå íà áèáëèîòåêàòà

Áîáè Êèíòà è ïðèÿòåëè â Ñòðàëäæà
Един кон-

церт, който съ-
бра множество 
млади хора в 
С т р а л д ж а , 
обединени от 
любовта към 
рап музиката 
и с каузата да 
помогнем на 
приятел в нуж-
да. Концертът 
на Боби Кинта и приятели в Стралджа 
подкрепи лич- но кмета на общината Ми-
тко Андонов, който в своето обръщение 
към множеството прибави поздравления за Първи май, за Великден и Гергьовден 
и прикани всички "да помогнем на един млад човек, да кажем "Не се предавай, 
приятелю! Ние сме с теб, Петьо! Нашата ръка е протегната към теб!" От там 
нататък всички останаха в плен на музиката, а край кутиите за събиране на 
средства минаваха и млади, и по-възрастни. Музиката е сила, въодушевление 
и радост, а когато тя е поднесена с милосърдие ефекта се удвоява и утроява. 
Боби Кинта и приятели успяха да събудят добротата. И това е достатъчно, за 
да им благодарим.

Êîïèðíèòå óñòðîéñòâà çà 
èçáîðèòå âå÷å ñà ïî îáùèíèòå
Предоставените от Министерски съвет на 

Областна администрация Ямбол копирни ус-
тройства, във връзка с провеждането на изборите 
за народни представители на 12 май 2013г., са 
предоставени от администрацията на петте об-
щини в областта. Общините Ямбол, „Тунджа”, 
Елхово, Стралджа и Болярово получиха общо 
239 принтера, толкова, колкото са избирателните 
секции, марка „HP DESKJET 2515”. На общините 
са предоставени и получените допълнителни 
консумативи за копирни устройства, както и 
оригиналната книжка с инструкции, която върви 
с копирното устройство.  

Ако секционните избирателни комисии срещ-
нат затруднения в работата с HP DESKJET 2515 
могат да се обаждат и на специалния телефон 

за техническа поддръжка: 0700 10 888. 

Над 100 книги 
от своята домаш-
на  библиотека 
дари на читалищ-
ната библиотека 
в Стралджа инж. 
Бойчо Георгиев 
Бойчев. Между 
томовете има ху-
дожествена лите-
ратура, детски и 
юношески книги. 
С благодарност 
за попълнението 
на книжния фонд 

в Стралджа на дарителя бе връчено сви-
детелство за дарение.
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Ëîçåíåö ñêà÷à ñðåùó 
êîíòðîëèðàíèòå âçðèâîâå

„Не ви искаме край селото!”, „Спрете взривовете!”, 
„Децата ни са стресирани и боледуват, насажденията из-
съхват, не знаем каква вода пием, какъв въздух дишаме!” 
На среща с инж. Иван Табов, чиято фирма има договор 
със собствениците на „Берета трейдинг база Стралджа 
Мараш”, за контролираното прочистване на боеприпаси-
те от инцидента миналата година, жителите на Лозенец 
изригнаха като вулкан с упреците и въпросите си. В 
присъствието на експертите по контролираните взривове  
О.Р. полк. инж. Михаил Христов, гл. консултант, О.Р. 
пполк.инж. Тихомир Тошев, ръководител модул, О.Р.инж. 
Радослав Якимов, ръководител екип, О.Р .инж. Симеон 
Симеонов, ръководител екип и Димитър Генчев, специа-
лист АВ боеприпаси, както и Иван Георгиев, зам.-кмет 
на община Стралджа и Петранка Добрева, кмет на с. 
Лозенец,  разговорът започна с нагласата да се обсъди 
спокойно дейността по унищожаването на боеприпасите 
и да се вземат решения , които да удовлетворяват двете 
страни. Инж. Табов, който пръв получи думата, разказа за 
дейността на фирмата по взривяването, показа специално 
закупените уреди за измерване на шума, за скоростта 
на вятъра, за видимостта при мъгла, за приближаването 
на гръмотевична буря,  за наличието на газове в атмос-
ферата, за засичане местоположението на боеприпаси 
като за всички стана ясно, че те се използват в помощ 
на участниците в екипите по прочистването. Настоя-
вайки да научат кой и как контролира провеждането на 
контролираните взривни дейности лозенци разбраха, 
че това е работа на ДАНС, Инспекцията по труда и 

служба КОС при МВР, но не останаха 
удовлетворени от това, че до тях самите 
няма информация за  констатациите. 
От събраните 45 хил. боеприпаси до 
момента за взривяване са останали 
29 700, информира инж. Табов, което 
означава, че взривовете над Лозенец 
ще продължават още месеци наред. 
„Намалили сме взривните дейности с 
60 % като мощност и количество. Ако 
е необходимо още ще намалим!”, из-
рази готовност инж. Табов, но получи 
сериозен отпор от залата където мъже 
и жени се надпреварваха да обясняват, 
че таваните на къщите прокапват и 
падат, че наблюдават как в базата 
влизат тирове с неизвестен товар, че 
всеки ден броят по 11 взривявания, 
които ги травмират и плашат. Пос-
ледва настояването група от Лозенец 
да бъде допусната вътре в базата , 
за да види начина на взривяването и 
съдържанието на ТИР-овете, за да се 
разсее съмнението, че това са други 
боеприпаси от Челопеч. Настойчиво 
бе повторено искането за независими  
експерти, които да проверят работата 
по врзивяването, населението да се 
запознае с плана на взривните дейнос-

ти. „Ние се намираме  на по-малко от 
километър от тази опасна база. Не ви 
искаме тук!”, крещяха неистово хората. 
Появи се настояването за назначаване 
на втора комисия за оглед на къщите 
и констатиране на новите щети. За 
пореден път бе повдигната темата и 
за липсата на дължимите  обезщетения 
за земеделските производители. При-
помнени бяха щедрите обещания на 
тогавашния министър на земеделието. 
„Стралджанските кооперации чакат 
общо 600 хил. лв. обезщетения, а им 
бяха предложени...6 хил. лв.!” гневно 
припомни Йордан Койчев според който 
населението тук като продължение на 
операцията „Чисти хоризонти” сега 
изпълнява „Чиста земя”, „Чиста гора” 
като  с голи ръце пренася намерени 
боеприпаси. „Ние не живеем норма-
лен живот! Вашето присъствие тук е 
нежелано! Спрете взривовете! Махнете 
се от тук!” категорични бяха лозенци 
след като разбраха, че представителите 
на тази фирма, която се занимава само 
с договорените взривни дейности на 
намерените боеприпаси, не може да 
отговори на множеството им въпроси 
за безопасност и спокойствие.

Ñòàðòèðà ïðîåêòà „Ïîìîù â äîìà„
36 ñîöèàëíè àñèñòåíòè ùå îáãðèæâàò 75 ïîòðåáèòåëè
В първия работен ден на 

м.май  заповеди за назначение 
получиха новите 36 соци-
ални асистенти от община 
Стралджа, които по проекта 
„Помощ в дома” ще се грижат 
за 75 потребители. Изпълне-
нието на поредния социален 
проект   по Оперативна про-
грама „Развитие на човешките 
ресурси”, схема „Помощ в 
дома” ще продължи  до края 
на май 2014 г. като предоста-
вянето на социалната услуга 
ще бъде във времето 1 май 
т.г.-30 април 2014г. Един со-
циален асистент ще обслужва 
най-малко двама потребители.    

В деня на връчването на заповеди-
те  ръководителя на проекта Мария 
Толева, зам.кмет, припомни задълже-
нията на всеки от личните асистенти 
и значението на работата, която им се 
възлага. 16-месечната програма има 
за  цел да се създаде устойчив модел 
за предоставяне на услуги в домашна 
среда, осигуряване нужното внимание 
към хора, които имат здравословни 
проблеми и са в невъзможност да се 
справят сами с обслужване и кому-
никации. Тя представи и екипа по 
изпълнение на проекта, обърна вни-
мание на  сериозния социален ефект  

който той ще има във всяко селище с  
потребители на услугата.  

Заедно с обгрижването на потре-
бителите проекта осигурява трудова 
заетост на безработни в трудоспособна 
възраст, които не са придобили право 
на пенсия. Тези хора ще преминат   
през задължително обучение и очак-
ването е да се справят без проблеми 
с не леката задача по осигуряване 
нужните грижи  за потребителите на 
социалната услуга.  

В община Стралджа  към този 
проект  бе проявен   повишен инте-
рес. Причината е , че вече няколко 
години поред благодарение на до-
брата социална политика общината 

има успешно реализира-
ни  проекти от този тип и 
така се поддържа трайно 
добра  грижа и внимание 
към хора в неравностойно 
социално положение и в 
невъзможност да се справят 
сами. В своето обръщение 
към новоназначените лични 
асистенти кметът на общи-
ната Митко Андонов изрази 
увереността си, че това ще 
е поредния добре изпълнен 
проект, който ще осигури 
спокойствието  и сигурнос-
тта на нуждаещите се. Той 
припомни, че за общината  

социалната политика има своето при-
оритетно място и грижата за хората е 
важна съставна част от ежедневната 
работа.”Имаме достатъчно натрупан 
богат опит в това направление, раз-
полагаме с един квалифициран екип, 
който добре познава задълженията си, 
успяхме да мултиплицираме ефекта 
от първия спечелен социален проект 
чрез нови такива на читалище „Про-
света-1892” Стралджа , а след това 
и на читалището във Войника, което 
е гаранция, че се справяме добре.”, 
подчерта г-н Андонов, поднасяйки 
пожелания за здраве и успешна работа 
на новоназначените.
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Ìèí÷î Ñïàñîâ: Æóðíàëèñòèòå â 
Áúëãàðèÿ ñà ïîäòèñíàòè îò ÷àëãàòà

Íà 12 ìàé íè ïðåäñòîè äà íàïðàâèì èçáîð, íî 
òàêúâ èçáîð, ÷å ñòðàíàòà íè äà èçëåçå îò êàëòà”, 
çàÿâè òâúðäî ïðåä ïðèñúñòâàùèòå Ìèí÷î Ñïàñîâ. 
”Íå ñàìî â äåíÿ íà èçáîðèòå, íî è ïðåäè òîâà íå 
òðÿáâà äà ñå ïèòàìå çàùî ìóòðè íè óïðàâëÿâàò, 
à çàùî ïîçâîëèõìå òîâà äà ñå ñëó÷è”

Журналистите в България са 
подтиснати от чалгата. Това каза 
Минчо Спасов от НДСВ, цитиран 
от БГНЕС. С тези думи Спасов 
откри дискусия за “Свободата 
на и в Интернет” организирана 
от Коалиция център “Свобода и 
достойнство”.

Свободата на словото е под-
тисната в хартиените и електрон-
ните медии, единственото сво-
бодно пространство е интернет. 
Организаторите са подготвили 
писмо-подкрепа до президента 
на Еквадор, който да бъде под-
крепен от журналистите, посочи 
Минчо Спасов. Ще говорим за 
Алфредо Делгадо, президента на 
Еквадор, който даде убежище на 
Джулиан Асандж, който извади 
тайната на тайните.

Още през 2007 година започ-
наха първите опити за АСТА, 
но за това не се говореше в 
отделните държави, каза от своя 
страна българският евродепутат 
д-р Антония Първанова. Още 
тогава работихме по темата с 
Минчо Спасов, той все още беше 
депутат, допълни тя. Д-р Първа-
нова припомни, че още тогава ЕП 
е бил чувствителен към темата. 
От 2007 до 2011 беше изминат 
дълъг път, който да се пребори 
с решението за АСТА, което се 
готвеше в пълна непрозрачност. 
И най-после на 4 юли ЕП не прие 
искането за АСТА, подчерта тя.

АСТА е опитът на корпора-
тивния елит да задуши правата в 
интернет, не само полицейските 
служби искат да имат данните 
на потребителите, уточни Минчо 
Спасов. Според д-р Първанова 
въпросът с АСТА не е решен, за-
щото има възможност решението 
на ЕП да бъде обжалвано и за 
това не бива да се успокояваме. 
За това трябва да се пише и го-
вори, за да няма и други опити 
това да се случи. Битката още не 
е свършила. Това е само първият 
тур, убедена е д-р Първанова.

Интернет е много привлека-
телен за службите. Те искат да 
следят хората, стоейки в кабине-
та си и натискайки копчето, каза 
бившият секретар на МВР Нико-
лай Радулов. Един от способите 
на СРС е следенето на пощата 
в интернет, много свободно се 
борави с разпечатките от мобил-
ните телефони. Тези данни са да 
се види кой с кого говори. Има 
една форма, по която се иска 
най-малко от районен съдия да се 
изисква СРС. Това не се спазва, 
много самоволно мобилните опе-
ратори дават данни за разговори 
на едно лице за повече от 20 те-
лефона. Тази наредба на МВР не 
е срещу престъпниците, а срещу 
гражданите. Практически по мои 
изчисления става дума за 7 млн. 
телефона. Тези, които настояват 
да се наруши анонимността в 
интернет заради детската пор-
нография, а това в България 
е под 0,01 процент. И когато 
някой каже, че е за запазване на 
анонимността, му казват – значи 
ти си за детската порнография, 
което е абсурд. Практически 
всички граждани могат да бъдат 

следени, категоричен е Радулов 
като експерт.

Минчо Спасов уточни, че Ни-
колай Радулов е водач на листата 
на коалицията в 25 МИР, където 
ще застане срещу Бойко Борисов. 
Срещу един “артист” противо-
поставяме един експерт, ирони-
зира Спасов. Трафичните данни, 
които използваха досегашните 
управляващи така безразборно, 
показват, че те могат да наблю-

дават клетката на мобилния опе-
ратор и практически и физически 
да следят хората. Това е пълна 
полицейщина, допълни колегата 
си Минчо Спасов.

Дойдохме тук, не защото под-
крепяме някаква политическа 
сила, а защото подкрепяме кауза-
та. Припомням, че благодарение 
на Минчо Спасов в 40-то НС не 
бе приета една драстична по-
правка за ограничаване правата 

на гражданите в интернет, каза 
блогърът Асен Генов.

В правото трябва да бъде 
заложена нова дефиниция за 
цифровите права на гражданите 
заради интернет. Защото в мо-

мента никой не защитава нашите 
данни, защото по-невнимателни 
потребители, които могат да бъ-
дат уязвени с данните си – банко-
ви данни, сексуална, религиозна 
ориентация и т.н, каза блогърът 
Асен Генов. Той сподели, че има 
три мобилни телефона и с една 
заповед на съдия би могъл да 
бъде проследяван непрекъснато, 
което се отнася за всички гражда-
ни, подчерта Генов. Това, че ние 
може така да споделяме в интер-
нет и социалните мрежи, дразни 
много не само политиците, но 
и корпорациите, категоричен е 
блогърът.

Управляващите и организира-
ната престъпност, които често са 
в симбиоза не си дават сметка 
какво е интернет. Те го използват 
и не крият уж за борба с орга-
низираната престъпност, вместо 
да използват конвенционални 
методи. Явор Колев каза, че 
интернет не е “Свещена крава”, 
да не е, но е огромно поле. Той 
даде пример с това как веднага 
след атентата в Бостън чрез ин-
тернет и Туитър хората са могли 
да разберат какво се е случило с 
близките им в района на взри-
вовете. В този смисъл интернет 
дава светкавично информацията, 
на което радиото, телевизии. Та, 
да не говорим за вестниците – чак 
след 24 часа. Бих искал да цити-
рам един журналист от “Ехото на 
Москва” каза, че има вече само 
две партии: партията на интернет 
и партията на телевизора. И съ-
битията от началото на годината 
показват колко е силна първата 
партия за сметка на тези, които 
стоят пред телевизора и чакат, 
образно се изрази Генов.

В този контекст д-р Анто-
ния Първанова посочи, че чрез 
НЗОК, чрез ЕСГРАОН и тър-
говски регистри са изтичали и 
изтичат лични данни и неслу-
чайно всеки ден излизат факти 
за откраднати фирми или още 
по-лошо за длъжници, които 
съвсем не са длъжници. И през 
ум не ми е минавало през 1990 
година, че повече от 20 години 
ще ми се наложи да говоря за 
защита на гражданските права 
и то от тези, които би трябвало 
да ги защитават и по закон, под-
черта тя.

СДОТО може да подслушва 
по капацитет 3000 – 3500 души 
на година. А те са много повече, 
над 74 000. Парите за СРС са 
хвърлени на вятъра, защото 0.01 
процент минават в съда като 
веществени доказателства. Да, 
интернет трябва да бъде следен 
в определени случаи, но не и да 
бъдат следени всички хора, как-
то се прави, подчерта Радулов. 
Трябва да бъде ясно колко СРС 
и външно наблюдение има, това 
е по закон. А сега се хвърлят 
безумни средства и няма никакъв 
контрол, категоричен е експертът.

ИЗБОРИ 2013

Êóïóâàíåòî è ïðîäàâàíåòî 
íà ãëàñîâå å ïðåñòúïëåíèå!
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„Ðÿáèíóøêà” îò Ñòðàëäæà 
ãðàáíà ïúðâîòî ìÿñòî
 Òðåòàòà íàãðàäà  ñïå÷åëè âîêàëíà ãðóïà "Èãëèêà” ïðè ÎÓ ”Õð.Áîòåâ”- Âîéíèêà

Íà Íàöèîíàëíèÿ ó÷åíè÷åñêè ôåñòèâàë "Ïåñíè Ðîñèè”, ßìáîë 2013
Традиционното силно 

представяне на вокалните 
групи от община Стралджа  
в поредния национален 
фестивал за ученици „Пес-
ни Росии” осигури  челно-
то място на вокална група 
„Рябинушка” от СОУ”П.
Яворов” с ръководител 
Желязка Тончева. В на-
чалната възрастова група 
това бяха най-добре пред-

ставилите се участници, 
категорично е мнението на 
прецизното жури  в със-
тав – Цветомира Гицова, 
Весела Пастърмаджиева, 
Николина Георгиева. Оце-
нявани бяха както певче-
ските възможности на из-
пълненията  и владеенето 
на руския език, не без зна-
чение беше артистичното 
поведение на сцената, а 

децата от Стралджа дока-
заха, че притежават всич-
ки качества, за да бъдат 
носители на най-високото 
отличие.  С голяма радост 
те представиха наградата 
си пред директора Вален-
тина Маринова и получиха 
специалните поздравления 
за успеха.
Третото място на во-

кална група „Иглика” при 

ОУ”Хр.Ботев” –Войни-
ка  също не е изненада. 
Добрата подготовка, реа-
лизирана благодарението 
усърдието, постоянството 
и любовта на Милена Узу-
нова, педагог и ръководи-
тел на групата,  си каза ду-
мата и малките приятели 
на Русия успяха да заемат 
своето достойно място в 
класацията.

Ïúðâîìàéñêè ìëàäåæêè êóïîí

Танците обединяват младите хора, а  когато  един младежки 
купон стане повод в родния град да се съберат момичета и момчета, 
които обичат Стралджа, то тогава нещата се променят. И кметът на 
общината Митко Андонов, като домакин на събитието в ресторант 
„Хемус”, поздрави сърдечно своите млади приятели с майските 
празници, добави пожелания за сбъдване на смелите мечти, за успех 
в постигане на целите и при добро желание –връщане в родния 
град, където винаги може да се даде ход на интересна младежка 
идея , да се потърси  поле за изява на възможности. Тъкмо в това 
се състои предизвикателството на новото време! Да направиш своя 
избор и да докажеш, че може да променяш своя свят. 

Първомайският  купон продължи с изненадите подготвени от 
младежката организация. Танците задържаха на дансинга всички, 
които знаят как да се веселят. Заедно с момичетата и момчетата  
настроението увлече и останалите гости на купона водени от г-н 
Андонов – Атанас Мерджанов, Иван Иванов, зам.кмет,  Владимир 
Димитров, д-р Райно Георгиев, кандидати за нар.представители 
от листата на „Коалиция за България” и  Мария Толева, зам.
кмет, които поздравиха всички участници в младежкия купон с 
пожелания тази жизнерадост и оптимизъм никога да не угасват 
и енергията на младостта да намери приложение в подпомагане 
развитието на родния край.

С многото си празници  на-
чалото на  пролетния месец 
май донесе много настроение 
за стралджанци. В общинския 
център на 5 май от откритата 
сцена в центъра на града кмета 
на общината Митко Андонов 
приветства стралджанци и гос-
ти с пожелания за здраве, на-
строение , радостни очаквания 
и лични успехи.Той припомни 
богатите народни традиции 
по Великден и Гергьовден 
когато  нашият народ доказва 
стремежа си към онова, което 
наричаме нравствено съвър-
шенство. Призова за проява на 
добротворство и взаимопомощ, 
за отваряне към добродетелите 
наследени от дедите, за даване 
на положителен пример на 
децата и младежите. „Всички 
ние добре разбираме мисията 
си на съвременници, знаем, 
че ние сме тези, които ще 
опазим собствените си съдби, 
ще променяме живота си към 
по-добро. Времето ще покаже 
дали се справяме. Но ключът 
към успеха е един –никога 
да не губим вярата си, да не 
изоставяме надеждите си, да 
не падаме духом, да гледаме 
напред и нагоре и да не се 
уморяваме да правим добро!”, 
добави г-н Андонов откривайки 
тържеството. 

Организираният от общи-

ната   празничен великденски  
концерт  започна с изпълне-
нието на   малките танцьори 
от  детската формация  при  
ансамбъл „Въжички”. Със свои-
те красиви народни носии, с 
усмивките  и танците децата 
грейнаха като слънца на сце-
ната. Оркестър „Стралджа” при 
читалище”Просвета” допълни 
състава си с участието на най-
малкия инструменталист от 
семейството на виртуозния ка-
валджия Матю Добрев. Внукът, 
който носи името на своя име-
нит дядо,  и е само на  4г. умело 
се вписа с кавала  между музи-
кантите и достойно издържа на 
изпитанието до края.   Веднага 
след танцьорите стралджанци и 
гости имаха удоволствието да 
посрещнат дуета Донка  Тодор 
Кожухарови. Приветствайки 
зрителите изявените изпъл-
нители на тракийски народни 
песни подариха един букет от 
най-обичаните свои песни, а 
на площада, въпреки силното 
слънце, се извиха хора. Сред 
зрителите на площада заедно с 
г-н Андонов бяха още  Атанаска 
Кабакова, председател на ОбС, 
зам.кметовете Иван Георгиев, 
Иван Иванов, Мария Толева, 
секретаря Атанаска Христова. 
Великденският празничен кон-
церт наблюдава с видима ра-
дост и писателя Николай Петев.

По празниците Великден и 
Гергьовден  концерт за  гости 
и жители на с.Чарда органи-
зира местното  читалищно 
настоятелство . Съвместявайки 
усилията и таланта на фолклор-
ната певческа група и танцовия 
състав „Божур” самодейците се 
раздадоха на сцената и доста-
виха истинско удоволствие на 
множеството присъстващи от 
селото и пристигналите  гости  
от близо и далеч. С букет от 
обичани  народни песни се 
включи и народната певица 
Славка Калчева, посрещната с 
радостни овации от публиката.  
Във Воденичане читалището 
също успя приятно да  изнена-
да всички пристигнали на праз-
ника в селото. В  празничния 
концерт се включиха и малки , 
и големи. Имаше изяви на деца, 
на млади хора, на фолклорната 
певческа група. Имаше песни и 
стихотворения, имаше танци и 
много настроение, което накрая 

преля в хоро ва площада. 
По повод народния празник 

Гергьовден в  Каменец хората 
се събраха , за да отбележат  и 
118-годишнината  на местния 
храм  ”Св.Георги Победоно-
сец”. Гост на празника беше 
Иван Иванов, зам.кмет на 
общината , който поздрави мно-
жеството припомняйки ролята 
на църквата за съхраняване на 
българщината.  Отслужен беше 
молебен за здраве и берекет. 
Изразявайки уважение към 
традициите жители и гости 
на селото   стар обичай, след 
като запалиха свещички за 
здраве, продължиха празника 
с народна веселба. С напра-
веното дарение  от  местните 
фермери Георги Калъчев, Ге-
орги Иванов, Димитър Дими-
тров, Стойка Димитрова, Тодор 
Янакиев, Цветан Дончев бяха 
подготвени 4 курбана от който 
опитаха  всички жители на 
селото и гостите. 

Êîíöåðòè çà çäðàâå è ìàéñêà ðàäîñò

Училищно ръководство и 
училищно настоятелство обе-
диниха усилията си за осигу-
ряване награди на най-добре 
представилите се ученици в 
проявите посветени на Де-
сетневката на патрона и постиг-
нали успехи при представяне 
на общински и регионални 
състезания.  В присъствието на 
Боряна Атанасова, председател 
на УН , приветствани от дирек-

тора Валентина Маринова уче-
ниците получиха висока 
оценка за старанието и 
усърдието , за настой-
чивостта да докажат 
таланти и умения, да 
защитят достойно името 
на училището. Грамоти и 
награди получиха вокал-
ната група „Рябинушка” 
и нейният ръководител 
Желязка Тончева, учас-

тниците в ученическия театра-
лен колектив с ръководител 
Димитър Стоянов, най-добре 
представилите се в конкурсите 
за написване на есе , за ри-
сунка, отборите, представили 
училището в състезанията по 
Безопасност на движението 
и доброволците от БМЧК и 
др. Между наградените бяха 
ученици от всички класове, а 
общата стойност на наградите 
– почти 300 лв.

На 30.04.2013 г. 
учениците и учите-
лите от ОУ ”Св. Св. 
Кирил и Методий” 
гр. Стралджа бяха 
поканени на  пред-
ставителните изяви 
на четири от групите, 
участващи в проект 
„Успех” на  МОН . 
Учениците от теа-
трално студио „Сло-
во”  с ръководител Мария 
Димитрова бяха водещи на 
представлението и поведо-
ха зрителите из вълшебния 
свят на народните приказки 
и мъдрости. Децата от ателие 
„Приказен свят” с ръководител 
Живка Начева представиха  
куклена пиеса по приказката „ 
Трите прасенца” , а децата от  
ателие „ Приказките оживяват” 
с ръководител Мария Чепкьоро-

ва  показаха куклената пиеса 
„„Таралежът и Заекът” . Уче-
ниците от двете ателиета сами 
изработиха сценария, куклените 
герои и декорите, а накрая се 
превъплътиха в артисти-кукло-
води.  Представянето закриха от 
децата от студио  „ Да изразя 
себе си с танц” с ръководител 
Мария Тенева.  Зрителите се 
насладиха на пластичността и 
уменията на малките тацьори  
в танца ръченица.

ÑÎÓ ”Ï.ßâîðîâ”  ñ íàãðàäè çà íàé-äîáðèòå Ìîÿòà ìå÷òà
Всички хора си имат мечти. 

Моята е да посетя Африка. 
Имам желание да видя и фо-
тографирам слон, хамелеон, 
жираф, лъв, камила, скорпион, 
лешояд и много други животни.

Искам да нахраня горила с 
бавбук и трева. Да яздя най-
бързото животно на земята , 
което развива скорост 120 км 
в час. Този великолепен бегач 
е гепардът.

Мисля, че това ще бъде едно 
чудесно и незабравимо пъте-
шествие до Африка.

Ех, това е моята голяма меч-
та! Дано мога да я осъществя!

Да, мечтите се сбъдват ви-
наги, когато вярваш в тях, поне 
така ми казва мама. Но едно е 
сигурно, ще продължавам да 
мечтая!

МИРОСЛАВ ДЕЯНОВ 
ВЕЛИКОВ, трети „б” клас, 

СОУ”П.Яворов”

Äåöà ñå èçÿâÿâàò ïî ïðîåêò "Óñïåõ"
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  Организатори на ТСНТ „Мараш пее”2013 са 
Община Стралджа и НЧ”Просвета-1892” Страл-
джа

   С реализирането на събора се цели:
- съхраняване на българското народно твор-

чество в неговото многообразие , богатство и 
колорит,

- стимулиране интереса и любовта към българ-
ските национални и местни фолклорни традиции,

- осъществяване приемственост между по-
коленията

 ПРОГРАМА НА СЪБОРА:
18 ìàé

20.00 ч. – официално откриване – площад „Де-
мокрация” в централната част на града

19 ìàé
10.00ч.- начало на конкурсната програма – пло-

щад „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 разрабо-
тени танци с времетраене – до 15 мин.

Професионални ансамбли – с компактна музи-
кално- танцова 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 изпълни-
телите, 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 ин-

дивидуални 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 изпъл-
нители/
Награден  фонд: 1500 лв.
Пътните и дневните са за сметка на институци-

ите, които представят колективите и участниците.
За справки и допълнителна информация : 

тел. 04761/ 64-67 или 64-68, факс – 64-04

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

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

„Ìàðàø” ùå ïåå â Ñòðàëäæà
Íà îòêðèâàíåòî - êîíöåðò íà Ñëàâêà Êàë÷å-

âà è îðêåñòúðà íà Ìàòþ Äîáðåâ

За първи път в своята история 
стралджанският събор на народното 
творчество „Мараш пее” тази годи-
на ще се проведе не на обичайното 
място в красивия подбалкан, а в 
Стралджа.

По решение на общинското ръ-
ководство, в памет на загиналите по 
време на инцидента в база „Стралджа 
-Мараш” миналата година, този път 
фолклорният празник ще събере 
почитателите на песни и танци в 
центъра на града. На  19 май, на 
откритата сцена на площада, ще се 
изявяват всички колективи подали за-
явка за участие в „Мараш пее”. Жури, 
председателствано от проф. д-р Еле-
на Кутева,Директор на Националния 
фолклорен ансамбъл „Филип Кутев”, 
ще оценява майсторството на певци, 
танцьори и инструменталисти.

Статутът, който е изпратен до 
читалища в Ямболска, Сливенска, 
Бургаска и др. области, припомня, 
че целите на традиционния събор 
на народното творчество „Мараш 
пее”, чиито организатори са община 
Стралджа и читалище „Просве-
та1892”, са съхраняване на българ-
ското народно творчество в неговото 
многообразие , богатство и колорит, 
стимулиране интереса и любовта към 
българските национални и местни 

фолклорни празници, осъществяване 
приемственост между поколенията.

Официалното откриване на народ-
ния събор „Мараш пее” Стралджа 
2013 е на  18 май от 20 ч. когато 
със  свое слово    кмета на общината  
Митко Андонов ще се обърне към 
участници и зрители,  за да последва 
празничната програма на домакините 
и гост- изпълнителя Славка Калчева 
и оркестъра на Матю Добрев.  На 19 
май, неделя, от 10 ч. ще започне кон-
курсната танцова програма на танцо-
вите колективи. Очаква се участието 
на професионални и любителски  
състави и индивидуални изпълни-
тели, които ще бъдат разпределени 
в три възрастови групи – до 14 г., от 
14 до 25 г. и над 25 г. Конкурсната 
програма  има два раздела- танцови 
колективи и солови танцови изпъл-
нения. Всички участници ще получат 
Грамота за участие. Журито , което се 
състои от специалисти-хореографи, 
музиковеди, етнолози, ще присъди 
първа, втора и трета награда във 
всяка възрастова група. Предвидена  
е и награда на кмета Митко Андонов 
както и първа, втора, трета награда 
„Най-добър танцьор” на събора.

Заявките за участие ще се приемат 
до 12 май  в отдел „ОКЗСД” на об-
щина Стралджа.

ВРЕМЕ ЗА ПОЕЗИЯ

Íà ôðîíòîâàöèòå 
îò ñåëî Âîéíèêà

Сто и четири мъже сърцати
Тръгнаха задружно на война.
Селото със песни ги изпрати
И с развети гордо знамена.

Прелетяха граници далечни,
Спаха върху чуждите земи.
Брулиха ги вражите картечи,
Раните им топъл дъжд изми…

Битките отдавна отгърмяха,
Те не помнят вече и врага.
Самота под старата им стряха
Населява дните им сега.

Оглушали от гранатен грохот,
Ослепели от внезапен взрив,
Те вървят в последния си поход
Към безкрайния си миг щастлив.

Оня миг, от който вечна слава
Като знаме ще трепти над тях.
Като слънце ще ги озарява
И дори когато станат прах!

ЯНКО СТЕФОВ

ÑÒÎßÍ ÃÅÎÐÃÈÅÂ 
ÑÒÎßÍÎÂ

Íà áàùà ìè
Животът е безмилостно жесток,
Но кое е зло и кое добро,
Решава само Бог.
Защо точно ти, мили тате
Трябваше да си отидеш?
Все още не мога да повярвам,
Че никога няма да те видя вече!
Тъгата е голяма, болката – жестока,
А ти, мили тате, лежиш в
Пръстта дълбока.
Как искам времето да върна,
Как искам пак да те прегърна…
На таз черна земя от мен те отне,
Господ при себе си те взе.
Дори не успях с теб да се сбогувам!
Цял живот за тебе, тате, ще тъгувам.
Дано там, горе на небето
Да си по-щастлив,
Ще ми останеш завинаги в сърцето,
Ах, как искам да беше жив!
Бих дала всичко да те върна,
Да мога пак да те прегърна…
Но знам това е невъзможно,

Âúçïîìåíàíèå

От смъртта връщане няма,
Болката е безмилостно жестока,
Тъгата е голяма…
Но знай, където и да си,
Оставаш ми в сърцето.
И знай, че някой ден 
Ще се срещнем на небето!
Обичам не, тате!

ВЕЛИЗАРА СТОЯНОВА, 21г., Ямбол, 
17.03.2013г.
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 ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
 „Подобряване на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на

 учебния процес“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

„ÎÁÙÓÂÀÍÅÒÎ - ÄÀÐ ÁÅÇÖÅÍÅÍ”

Èíâåñòèðà âúâ âàøåòî áúäåùå!

Îñâîáîæäàâàíå îò 
çäðàâíîîñèãóðèòåëíè âíîñêè â 
Áúëãàðèÿ íà áúëãàðèòå â ÷óæáèíà

Българските граждани, които живеят в чужбина, вече могат да 
бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски 
у нас и за минали периоди. Подаването на заявление в НАП вече 
не е обвързано с изискването това да стане преди напускането на 
страната, както беше до сега. 

За да бъдат освободени от здравноосигурителни вноски обаче, 
българските граждани, живеещи извън родината, трябва да отгова-
рят на няколко условия. Лицата трябва да са български граждани, 
както и да са били в чужбина най-малко 183 дни през една кален-
дарна година. Най-важното условие за освобождаване от плащане 
на вноски за здраве е подаване на заявление в офиса на НАП по 
постоянен адрес. Вече няма срок, в който това заявление трябва да 
бъде представено в НАП. До 8 март 2013 г. законодателството изис-
кваше документът да бъде подаван  преди напускането на България. 

Заявлението може да се подаде лично или чрез упълномощено 
лице. Документът може да бъде изпратен до НАП и по пощата, с 
обратна разписка.До момента в Офис Ямбол са подадени 40 заяв-
ления от живеещи в чужбина граждани. 

За да се възстановят здравноосигурителни права при връщане в 
България, в НАП се подава друго заявление - за завръщане. Освен 
него трябва да се представят и документи, които доказват, че сте 
били в чужбина повече от 183 дни през една календарна година. 
Такива документи могат да бъдат например копие от задграни-
чен паспорт, удостоверение от областна дирекция на полицията, 
документ, издаден от компетентен орган на съответната държава, 
придружен с точен превод от заклет преводач на български и други.

Здравноосигурителните права на българи, които са били в чуж-
бина и са подали заявление, могат да се възстановят по два начина. 
Единият е автоматично след изтичане на шест последователни 
месеца, през които те се осигуряват за здраве в България. Ако 
българите, които са били зад граница искат веднага да възстановят 
своите здравни права, то те трябва да платят еднократно 12 здрав-
ноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на 
осигурителния доход за самоосигуряващи се лица. Ако се плащат 
през 2013г. това са 12 вноски по 33,60 лв. 

С последните промени в Закона за здравното осигуряване бъл-
гарските граждани, които са  граждани и на друга държава и не 
живеят постоянно (повече от 183 дни през календарната година) 
на територията на страната, не подлежат на задължително здравно 
осигуряване в България. 

Те могат да декларират, че не дължат здравноосигурителни 
вноски с декларация по образец. Документът се подава в офис на 
НАП. Това може да стане лично, чрез пълномощник или по пощата 
с обратна разписка.

Повече информация и консултации за попълване на всички ви-
дове данъчни и осигурителни декларации може  да се получи от 
кол центъра на НАП на телефон  0700 18 700, на цената на един 
градски разговор. Кол центърът на приходната агенция работи от 
9,00 до 17,30 ч., всеки делничен ден.
Изключения:
Българите, които живеят в страна-членка на ЕС, за периода след 

1 януари 2007 г. трябва да имат предвид, че разпоредбите на чл. 40а 
от ЗЗО, не се прилагат по отношение на периоди, за които съгласно 
европейските регламенти се прилага законодателството на другата 
държава-членка на ЕС. Ако спрямо лицето през периода на трудова 
заетост в другата държава-членка е приложимо законодателството 
на съответната държава, за този период то ще бъде освободено от 
задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в НЗОК. За 
да удостовери този факт пред Националната агенция за приходите, 
лицето може да представи формуляр, издаден съгласно правилата 
за координация на системите за социална сигурност (напр. А1, Е 
101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент 
(ЕО) № 883/2004 и др.) или друг документ/удостоверение, издаден 
от компетентна институция на държавата-членка, в който изрично е 
посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в 
тази държава-членка. Въз основа на данните, посочени в документа, 
месеците без данни за здравно осигуряване ще бъдат покрити и ще 
бъде коригиран здравноосигурителния му статус.

Това бе темата, по която 
дискутираха учениците 
от полуинтернатна група 
V- VIII клас в ОУ ”Св. 
Св. Кирил и Методий”, с. 
Зимница.
На два важни въпроса 

трябваше да си отговорят 
децата в часа за дейнос-
ти по интереси: „Какво 
е нужно, за да общуваме 
пълноценно?” и „Какво пе-
челим, когато общуваме?” 
Всички се включиха актив-
но- едни даваха конкретни 
предложения, други разка-
заха интересни ситуации 
от живота си, в които са 
разбрали колко е важно да 
умееш да общуваш, трети 
просто споделиха с кого им 
е най- приятно да общуват.
В крайна сметка учени-

ците достигнаха до извода, 
че, за да общуват пълно-
ценно, е необходимо да 
владеят добре езиковите 
норми и да се изразяват 
правилно, да си служат с 
подходящи жестове, да гле-
дат събеседника си в очите 
и повече да се усмихват, да 
умеят да говорят, но и да 
слушат. Така те отговориха 
на първия въпрос, поставен 
в началото на часа.
А какво печелят от об-

щуването? Шестокласни-
чката Мариана Димитрова 
обобщи: „Като общуваме, 
ние имаме възможност да 
споделяме мисли и чувства, 
да обогатяваме познанията 
си чрез споделения опит 
на другите, да печелим 
приятели.”
Часът беше изключи-

телно интересен. Но ин-
тересни и съобразени с 
възрастовите особености 

на децата, вълнуващи съзна-
нието и провокиращи въоб-
ражението, са всички теми, 
по които се работи в трите 
полуинтернатни групи в учи-
лището под ръководството 
на възпитателките Иванка 
Чобанова, Ася Колева и Петя 
Куртева.
От месец януари 2012 

година групите работят по 
Проект BG051PO001 3.1.6  
„Подобряване на качеството 
на образованието в средищ-
ните училища чрез въвеж-
дане на целодневна органи-
зация на учебния процес”, 
чиято основна цел е подпо-
магане процеса на ефективно 
въвеждане на целодневната 

организация за ученици от I 
до VIII клас от средищните 
училища в страната. Учени-
ците от ОУ „Св. Св. Кирил 
и Методий”, включени в 
полуинтернатни групи, са 
70. Всички те имат чудес-
ната възможност правилно 
и трайно да усвоят учебния 
материал в часовете за 
самоподготовка, да реали-
зират поведенческия си по-
тенциал и да се разтоварят 
от умственото напрежение 
по време на организирания 
отдих и спорт, да развиват 
и обогатяват мисленето, 
компетентностите и талан-
тите си в дейностите по 
интереси.
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Êóïóâàíåòî è ïðîäàâàíåòî 
íà ãëàñîâå å ïðåñòúïëåíèå!

Атанас Тодоров Мерджанов – Водач на листата 
Роден на 3-ти септември, 1963 год. в Елхово.
Завършва социология в СУ ”Св. Климент Охридски”, София.
Участвал е в 38-то, 40-тото и 41-то НС като депутат, из-

бран от ”Коалиция за България”.
Убеден е в последователната политика на БСП за модерниза-

ция на България и необходимостта от социална справедливост 
за всички български граждани.

Àòàíàñ Ìåðäæàíîâ:Àòàíàñ Ìåðäæàíîâ: Íåêà îâëàñòèì êîèòî ìîãàò,  Íåêà îâëàñòèì êîèòî ìîãàò, 
êîèòî çíàÿò è êîèòî ñà ïî÷òåíè â ñâîÿòà ðàáîòàêîèòî çíàÿò è êîèòî ñà ïî÷òåíè â ñâîÿòà ðàáîòà

- Г-н Мерджанов вие 
сте политик с доста-
тъчно опит, как бихте 
охарактеризирали това, 
което стана в страната 
по време на управлението 
на ГЕРБ?

- Последните три години и 
половина бяха изпитание за 
българската държава. Станах-
ме свидетели на безчинствата 
на хора със срамно минало, 
добрали се до властта. Управля-
ващите не се съобразиха нито 
с младите, нито с възрастните, 
нито с бизнеса. Тази цинична 
политика бе налагана с невиж-
дан полицейски натиск, без за 
това да са виновни служителите 
-полицаи (напротив, те бяха 
унизени). Свидетели сме на 
скандала с подслушванията – 
това е същността на ГЕРБ. Но 
това не е демокрацията. Бойко 
Борисов обвини пенсионерите, 
че са „изяли фискалния резерв”. 
Той и неговите министри бягаха 
от дебати в Народното събра-
ние, не отговаряха на въпроси, 
позволяваха си да отсъстват 
дори при обсъждането на бю-
джета. Виждаме провал на три-
те основни приоритета, които 
това правителство си постави: 
– Членство в Еврозоната – член-
ство в Шенген – строителство 
на магистралите. Ние сме тук 
от Ямбол и знаем как върви 
изграждането на магистралата 
и непрекъснатите протести на 
фирмите- подизпълнители, ан-
гажирани със строителството.
Припомням инцидента с 

взривените боеприпаси, тук - 
на Петолъчката. Как реагира 
властта? – обещаха да възста-
новят щетите на земеделските 
производители, а после се 
скриха. Ние казваме „НЕ” на 
такава власт. Искаме доверие за 
управление, което ще се отнася 
равнопоставено с всички.”

- Според  Вас ,  коя  е 
най-голямата грешка на 
ГЕРБ?

- Нещата, които се случваха 
в България бяха далеч от ис-
тинските интереси на хората, 
виждаме едно тотално обедня-
ване на българския гражданин, 
висока безработица от порядък 
45-50 %, но най-трагичното е, 
че българските млади хора, се-

мейства, не виждат перспектива 
за бъдещия ден. Това е ужасно. 
Да не говорим за идиотското 
състояние, в което се намира 
българският пенсионер. До това 
не ни докара някой друг, а имен-
но ГЕРБ и лично доскорошният 
премиер Бойко Борисов. Защо-
то от първият ден се сипеха 
хули срещу предходното прави-
телство, без визия за това как 
да се съживи икономиката, как 
да стимулира малкия и средния 
бизнес. Вместо това икономи-
ческата среда беше до такава 
степен замърсена, че много от 
фирмите фалираха, вътрешната 
задлъжнялост нарасна много… 
Но най-важното е доходите на 
хората – а това правителство 
не се постара нито веднъж да 
компенсира доходите на хо-
рата – нито на пенсионерите, 
нито на инвалидите, нито на 
заетите в държавната сфера, 
което е социално престъпление. 
И правителството заслужено 
получи такава оценка от про-
тестиращите хора на улицата.

- В два парламента Вие 
бяхте член на постоянни-
те комисии по вътрешна 
политика и отбрана и по 
вътрешна сигурност и 
обществен ред. Как оценя-
вате управлението в тези 
сфери през последните 
години?

- За близо четири години 
управление на ГЕРБ, има пет 
пробива на националната ни 
сигурност! Това се случва за 
пръв път за последните 23 
години. Лично от трибуната 
на Народното събрание съм 
отправил над 20 питания в сфе-
рата на отбраната, искал съм 
пет пъти оставката на бившия 
военен министър Аню Ангелов. 
Ние нямаме военновъздушни 
сили, нямаме отбранителна 
способност. БСП не е имала 
свой министър на отбраната 
през последните 12 години и 
това ни кара с особена острота 
и чувствителност да поставяме 
този въпрос.

 Ако „Коалиция за България“ 
спечели изборите през първите 
100 дни в тази сфера ще на-
правим следното- ще наложим 
мораториум върху изпълнение-
то на плана за развитие на въ-
оръжените сили и ще обърнем 
особено внимание върху съкра-

щенията на военнослужещи. 
Второ – отмяна на направените 
промени в Кодекса за социално 
осигуряване за начина на пен-
сиониране на военнослужещите 
и предвиждане на преходен 
период. Трето – преразглеждане 
и възстановяване на основните 
положения в глава 10 от ЗОС 
– социална политика, провеж-
дана от МО. В средносрочен 
план се предвижда преглед 
на системата за отбрана 2013 
– 2014 г. и преразглеждане на 
въпросите за структурата на въ-
оръжените сили, преосмисляне 
на дислокацията и закриване на 

военни формирования – това 
бе извършено прибързано, на 
места се оголиха цели региони. 

– Ако  БСП  спечели 
властта, ще приемете ли 
антимонополни закони?

- Това е едно от главните 
предизвикателства, а и едно 
от конгресните решения – да 
бъдат премахнати монополните 
предимства в отделни сектори 
в икономиката и смятам, че за 
тази задача ние се готвим уси-
лено. В крайна сметка за тези 
монополи, които се създадоха 

напоследък, от 97 година насам, 
БСП има най-малка вина – не 
казвам, че няма, но казвам, че 
е най-малка. Защото Лукойл 
се продаде от Иван Костов, 
ЕРП-тата и ТЕЦ-овете – 1 и 3, 
се приватизираха по времето 
на правителството на НДСВ и 
Сакскобурготски.

- Очертахте в доста 
тъмни краски случващо-
то се в страната. Какъв 
е изходът?

- Изходът - са изборите. 
Убеден съм, че БСП предлага 
най- смислената алтернатива 
и са алтернатива на доскоро 
управлявалите. Аз мисля, че 
Надеждата най-много ще отива 
на всички нас. Но трябва да си 
я извоюваме – първо чрез едни 
честни и демократични избори, 
да овластим тези, които могат, 
които знаят и които са почтени 
в своята работа.

Приятели на литературата 
от Стралджа и общината се 
срещнаха и разговаряха с писа-
теля и критика Николай Петев. 
Откривайки срещата Мария 
Толева, зам.кмет на общината, 
изрази увереността си, че тя 
ще донесе духовна радост на 
всички присъстващи. 
За творческия път на дълго-

годишния председател на СБП 
разказа Кольо Пехливанов, 
гл.експерт отдел”Култура”, след 
което гостът представи послед-
ната си книга „17 есета против 
този свят”. Участниците в сре-

„Ìíîãîòî÷èåòî...” íà Íèêîëàé Ïåòåâ

щата имаха възможност да чуят 
от автора неговите великолепни 
есета „Първият трамвай „ и 
„Многоточието...”, което стана 
и отправна точка на послед-
валия диалог. Присъстващите-  
местни творци, преподаватели 
по български език, читалищни 

деятели пожелаха да получат 
отговор на въпроси свързани с 
историята на творческия съюз, 
който оглавява г-н Петев, по-
искаха коментар за езика на 
политиците, за перпективите в 
духовното развитие на нацията, 
за присъствието /и отсъствието/ 
на български автори в учебната 
литература... В деня  на 120-го-
дишнината от рождението на 
голямата Елисавета Багряна 
Янко Стоянов  попита какво ще 
чете българинът след 25 години, 
а Мариана Вълева поиска да 
знае коя е за България, според 
г-н Петев, бялата лястовица. 
„Трябва да я търсим във всеки 
от нас, сестрице!”, отговори 
гостът и добави:”Това всъщност 
е нашата надежда за доброта. 
Но трябва да отворим първо 
душите си, които днес са като 
изринати баири по които нищо 
не расте. Така не може да про-
дължава. Този свят трябва да се 
промени!”  


