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Главиница празнува!
вети Димитър Солунски е закрилникът на град
Главиница и затова на 26 октомври млади и стари
от добруджанския град честват своя Празник.
Цяла седмица Общината в партньорство с Пенсионерския клуб, НЧ „Христо Ботев” и СОУ „Васил Левски”
организират различни културно-образователни събития.
На Димитровден, от 9:00 часа е началото на празничната Света литургия и водосвет за здраве и благоденствие, а в обедните часове ще бъде даден курбан.
От 14:00 часа е началото на Тържествената сесия на
Общински съвет-Главиница, когато слово ще произнесе
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кметът Хюсеин Хамди, а за принос в развитието на
образователната и обществената дейност ще бъдат
отличени две бивши учителки – Йорданка Дечева и Радка
Минчева.
Празниците ще продължат и на 27 октомври (събота), когато на познатата мотописта край Главиница, в
10:00 часа, ще бъде даден стартът на традиционното
състезание по мотокрос.
Същият ден в 15:30 часа над града ще се извие космическият глас на народната певица Валя Балканска.

Честит празник, Главиница!

Уважаеми съграждани,
Позволете ни да ви поздравим по повод Празника на
град Главиница – 26 октомври.
Бъдете все така уверени и
оптимистични в делата си за
модерното обновяване и европейското развитие на града.
Дерзайте в своите
начинания към утвърждаването на нашия град като
икономически устойчив и
социално стабилен.
Пожелавам ви здраве и вдъхновение за нови успехи!

Весел празник!
Хюсеин ХАМДИ, Кмет на община Главиница
Д-р Себахтин ХАЛИД, Председател на Общински
съвет-Главиница

В Медицински център „Св. Иван Рилски”:

Лайф консултант в помощ
на двойки с репродуктивни
проблеми

В Медицински
център "Свети
Иван Рилски” в
Тутракан вече
има психологемоционален консултант - Силвия
КРУШКОВА, към
който жените или
двойките с репродуктивни проблеми ще могат
да се обръщат за
съдействие след
насочване от
гинеколози.
на стр. 3

Д-р Димитър Стефанов участва в конгреса на ЕНП
К
метът на Тутракан
д-р Димитър Стефанов участва в 21-я
конгрес на Европейската
народна партия и в работните дни на групата на ЕНП
в Европейския парламент.
Форумът на най-голямата
партия в Европа се проведе
на 17 и 18 октомври в сградата на парламента в румънската столица Букурещ.
В делегацията от българска страна участваха
министър-председателят
Бойко Борисов, вицепремиерът и зам.- председател
на ГЕРБ Цветан Цветанов,
Красимир Велчев, евродепутатите от ГЕРБ Андрей
Ковачев, Илиана Иванов,
Мария Габриел и Владимир
на стр. 2

Цена 0.50 лв.

По случай свещения за мюсюлманите празник Курбан Байрам бих
искал да поздравя най-сърдечно
всички жители на община Тутракан,
изповядващи ислямската религия!
По традиция Курбан Байрам събира
на една трапеза роднини, близки и
съседи, за да си поискат прошка
един от друг. По-младите изразявайки почитта си към възрастните
дават пример на децата за взаимно
разбиране, смирение, милосърдие
и вяра. Това са ценности, към които се стремим и ние,
християните и на които също учим децата си.
Пожелавам на всички здраве, благоденствие и успехи!

Честит празник!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на община Тутракан

Уважаеми жители на община Главиница,
По повод свещения за мюсюлманите празник Курбан
Байрам поздравяваме найсърдечно всички жители на
общината, изповядващи
Исляма.
На този празник взаимно
се иска прошка, а младите
хора изразяват своята почит към по-възрастните.
Това е още един повод да си припомним, че пътят
към по-доброто бъдеще е общ и минава през взаимно
разбирателство, смирение и вяра в доброто.

Честит празник!
Хюсеин ХАМДИ, Кмет на община Главиница
Д-р Хюсеин ХАЛИД, Председател на ОбС-Главиница

Да не забравите:

На 28 октомври (неделя)
местим стрелките с час назад
Към зимното часово
време през 2012 г. ще
преминем на 28 октомври (неделя), когато в
04:00 ще върнем часовниците един час назад
и ще стане 03:00.

2

РЕГИОН

26.10 - 1.11.2012 г.

Д-р Димитър Стефанов участва в конгреса на ЕНП
НОВИНИ
ИНВЕСТИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА В
БЪЛГАРИЯ – ПОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ
Общински експерти и други заинтересовани лица
се запознаха с актуална информация за напредъка по
изпълнението на Оперативните програми от началото
на сегашния програмен период през 2007 г. до момента на работна среща, която се проведе в Тутракан
на 23 октомври в заседателната зала на Общинския
съвет. Тя се организира от Областния информационен
център-Силистра.
Целта е да се очертае сегашното състояние по отношение на договорени и усвоени европейски средства
и всичко това като отправна точка за подготовката
на Новия програмен период 2014-2020. Идеите и предложенията на работните групи за новите Оперативни
програми се разясняват във връзка с разработването
на Общинските планове за развитие.
АПОСТОЛЪТ ЛЕВСКИ ЩЕ БЪДЕ УВЕКОВЕЧЕН В
ГЛАВИНИЦА
Бюст-паметник на Васил Левски ще бъде открит
тържествено на 1 ноември в гр. Главиница, информира
зам.-кметът Елена Маркова. Той ще бъде поставен
пред средното училище в града, което носи името на
Апостола на свободата.
Бюстът е дело на силистренския скулптор Йордан
Колев, а средствата за неговото изработване са
събрани от дарения.
КРЪГЛА МАСА ЗА ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
На 25 октомври Силистра бе домакин на Кръгла маса,
на която бяха обявени и обсъдени дейностите предвидени в рамките на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г.
В нея участваха д-р Юрий Василев и д-р Александър
Русев - двамата стоматолози от Тутракан работещи
по Програмата за силанизиране на дъвкателните зъби
на децата.
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ГЛАВИНИЦА
До края на м. ноември трябва да приключи актуализацията на Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги в община Главиница. Различни идеи
се обсъждат на работните срещи на Обществения
съвет за развитие на социалните услуги, една, от
които е откриване на Защитено жилище за деца с
умствена изостаналост, за чието изграждане има
възможност да се кандидатства за финансиране от
Оперативните програми.
Припомняме, че към момента в общината функционират едно Защитено жилище и Център за временно
настаняване, които се намират на територията на
СУПЦ – Главиница, Дневен център за възрастни хора
с увреждания в с. Сокол и Център за настаняване от
семеен тип в с. Малък Преславец. И четирите социални
звена са делегирана държавна дейност.
ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ ЗА КУРБАН БАЙРАМ
Голям празничен концерт по случай мюсюлманския
празник Курбан Байрам ще изнесе на 26 октомври (петък) Групата за турски фолклор „Ъшък” към НЧ „Васил
Йорданов-1942 г.”, с. Нова Черна.
Началният час на концерта е 18:00 в залата на новочерненското читалище.
КРИМИНАЛЕ
В с. Малък Преславец, неизвестен извършител е
проникнал в частен дом и е отнел ъглошлайф, специализирани ключове гидории два комплекта, един
котлон и едно планинско колело от владението на 36
годишна жена.
Сухи треви и храсти са горели на 18 октомври край
с. Антимово.
Полицията изяснява причините и обстоятелствата
за смъртта на 42-годишен мъж. Тялото му било намерено на 23 октомври следобед в изоставена постройка
в покрайнините на село Сокол. По първоначални данни
той е загинал при опит да вади тухли от сградата,
при което се срутила бетонна плоча и го затиснала
смъртоносно. По случая е образувано досъдебно производство.

Съобщение
В с. Зафирово, община Главиница, е изграден Инициативен комитет с Председател - Петко Петров
Петков, председател на ЗК "Атила Зафиров", с. Зафирово и членове - Митко Иванов Гатев, собственик на
ЕТ "Тигър" и о.з. полк. Христо Добрев Добрев – касиер.
Те подеха инициативата заедно с други родолюбци
и патриоти за изработване и монтиране на барелеф
на патрона на с. Зафирово - Генерал Атила Спасов
Зафиров.
Обръщаме се към всички родолюбци, българи и патриоти и извън пределите на страната, ако желаят да
се включат в кампанията, да внесат своята лепта в:
ТБ "ИНВЕСТБАНК"АД, клон Русе
IBAN - BG79IORT73794032529400
титуляр: Христо Добрев Добрев
Тел. за връзка: 08632/2254 - Кметство Зафирово
0884301266 - Кмет Ангел Ангелов

от стр. 1
Уручев, народните представители Моника Панайотова,
Пламен Нунев и Румен Иванов, както и кметовете на
Велико Търново – Даниел
Панов, на Тутракан – д-р
Димитър Стефанов и на
Поморие – Иван Алексиев.

На най-престижния и авторитетен политически
форум в Европа тутраканският кмет се срещна с водещи политици европейски
политици, както и с много
кметове на градове от
Стария континент.
Основни теми на кон-

греса са били усилията за
справяне с текущите предизвикателства, с които
европейските граждани се
сблъскват в светлината на
световната икономическа
криза, осигуряване на "Повече Европа" за европейските
граждани, противопоста-

вяне на популистите и
демагозите, които искат
да разрушат ЕС.
По време на форума е
дискутирана обновената
платформа на ЕНП и бе
избрано председателство
на партията.

НДСВ в Силистра:

"Референдум трябва да има"
„Референдум трябва да
има. Може въпросът да не
е най-добрият, но под него
са се подписали половин милион граждани”. Това заяви
в Силистра председателят
на НДСВ Христина Христова. Тя обяви позицията
на Политическият съвет,
според която допитването
трябва да се проведе. „Правителството обаче е длъжно да публикува цялостния
анализ, оценката и доклада
на консултанта HSBC за
АЕЦ „Белене ”, коментира
членът на Политическия
съвет Яни Янев. Това се
налага, за да може обществеността да разполага с
достатъчно информация
преди референдума.
НДСВ се готви активно за избори, подчерта
Христина Христова. Тя
посочи като евентуални
партньори партиите от

Синята коалиция и потвърди, че сътрудничеството
със Земеделския народен
съюз се развива добре.
Христова съобщи, че има и
още покани от партии, но
не ги назова.
В Силистра лидерът на
партията съобщи за новата национална кампанияподписка на НДСВ „Детски
добавки за всички деца”.
Подписката стартира от
Силистра, в София ще бъде
следващата седмица. "Създаваме организация за събирането на подписи и в
Шумен", заяви областният
лидер Димитър Шарбанов.
НДСВ проведе в Силистра
двудневно обучение на актива си от Североизточна
България с подкрепата на
Фондация "Фридрих Науман".
www.kvorum-silistra.info

Главният прокурор поиска имунитета
на двама депутати от ДПС
ɥɚɜɧɢɹɬɩɪɨɤɭɪɨɪȻɨɪɢɫ
ȼɟɥɱɟɜ ɟ ɩɨɢɫɤɚɥ ɫɜɚɥɹɧɟ ɧɚ ɢɦɭɧɢɬɟɬɚ ɧɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɢɬɟ ɨɬ Ⱦɉɋ Ɇɢɬɯɚɬ
ɌɚɛɚɤɨɜɢȽɸɧɚɣɋɟɮɟɪɌɨɜɚ
ɫɴɨɛɳɢɡɚɦɟɫɬɧɢɤɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɇɚɪɨɞɧɨɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟ
ȺɧɚɫɬɚɫȺɧɚɫɬɚɫɨɜɂɫɤɚɧɢɹɬɚɫɚɩɨɫɬɴɩɢɥɢɜɇɚɪɨɞɧɨɬɨ
ɫɴɛɪɚɧɢɹɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢɌɟ
ɫɚɡɚɞɚɜɚɧɟɧɚɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ
ɡɚɜɴɡɛɭɠɞɚɧɟɧɚɧɚɤɚɡɚɬɟɥ-
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ɧɨɩɪɟɫɥɟɞɜɚɧɟɫɪɟɳɭɌɚɛɚɤɨɜ ɢ ɋɟɮɟɪ ɡɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɧɚ
ɢɡɦɚɦɚ ɢ ɞɥɴɠɧɨɫɬɧɨ ɩɪɢɫɜɨɹɜɚɧɟ ɜ ɨɫɨɛɟɧɨ ɝɨɥɟɦɢ
ɪɚɡɦɟɪɢ
ɇɨɜɢɬɟ ɞɜɟ ɪɚɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹ
ɫɪɟɳɭ Ɍɚɛɚɤɨɜ ɢ ɋɟɮɟɪ ɢɡɫɤɨɱɢɥɢɞɨɤɚɬɨɫɟɪɚɛɨɬɟɥɨ
ɩɨɩɴɪɜɢɬɟɢɦɞɟɥɚɨɛɹɫɧɢɯɚ
ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ
ɉɪɟɞɢ ɧɹɤɨɥɤɨ ɞɧɢ Ɍɚɛɚɤɨɜɛɟɨɫɴɞɟɧɨɬɋɨɮɢɣɫɤɢɹ

ɝɪɚɞɫɤɢ ɫɴɞ ɧɚ  ɝɨɞɢɧɢ ɡɚɬɜɨɪ
Ɍɨɣ ɛɟ ɩɨɞɫɴɞɢɦ ɡɚ ɬɨɜɚ
ɱɟ ɩɪɟɡ  ɝ ɤɚɬɨ ɤɦɟɬ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɚ Ⱦɭɥɨɜɨ ɟ ɩɨɢɫɤɚɥ ɢ
ɜɡɟɥ ɩɨɞɤɭɩ ɨɬ  ɯɢɥ ɥɟɜɚ
ɨɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥɹɧɚȼɢɄɈɈȾ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɉɟɬɤɨȽɨɪɛɚɧɨɜ
Ɍɨɜɚ ɟ ɜɬɨɪɚ ɨɫɴɞɢɬɟɥɧɚ
ɩɪɢɫɴɞɚ ɡɚ Ɍɚɛɚɤɨɜ ɤɨɣɬɨ
ɦɢɧɚɥɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɥɭɱɢ ɢ
ɩɟɬɝɨɞɢɲɧɚɩɪɢɫɴɞɚɡɚɧɟɢɡ-

ɝɨɞɟɧɞɨɝɨɜɨɪɤɨɣɬɨɫɤɥɸɱɢɥ
ɤɚɬɨɤɦɟɬɋɪɟɳɭɧɟɝɨɫɟɜɨɞɢ
ɩɪɨɰɟɫɢɡɚɢɡɦɚɦɚɢɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɢɨɬɫɴɳɢɹɩɟɪɢɨɞ
Ⱦɟɩɭɬɚɬɫɤɢɹɬ ɢɦɭɧɢɬɟɬ ɧɚ
ɞɜɚɦɚɬɚɧɚɪɨɞɧɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɟɩɨɢɫɤɚɧɨɬɧɨɜɨɡɚɳɨɬɨɫɩɨɪɟɞɡɚɤɨɧɚɬɟɦɨɝɚɬɞɚ
ɛɴɞɚɬɫɴɞɟɧɢɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɡɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɬɨ ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɟ
ɡɚɪɚɞɢɤɨɟɬɨɟɩɨɢɫɤɚɧɢɦɭɧɢɬɟɬɴɬɢɦ

Сесия на Общински съвет-Тутракан
едовно заседание на Общински съвет - Тутракан
се проведе на 24 октомври т.г
В предварителния дневен ред бяха включени
шест точки за разглеждане. Сред тях предложение за
Общински план и програма за енергийна ефективност,
както и докладна записка изплащане на задължение на
СНЦ “ФК Панайот Хитов - 2006 “ по изпълнително
дело по описа на РС-Тутракан.
На сесията са разгледани две предложения за предоставяне под наем на две общински ведомствени жилища.

Р

На вниманието на съветницитебе предложена и докладна за съгласие за издаване на Запис на заповед от
Община Тутракан в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане
по проект „Дом и подходящи грижи за всяко дете в
Тутракан”, сключен между двете институции.
П.С. Поради редакционно приключване на броя конкретна информация за взетите решение четете в
бр. 42.

Правителството актуализира списъка
на средищните училища в България
П

равителството
одобри актуализация на списъка на
средищните училища
за 2012/2013 г., с която в него се включват
нови 17 средищни училища от 13 населени
места в 10 общини.
Общият брой на учениците в новите средищни училища е 3889,

като 556 от тях са на
възраст до 16 години.
С направената актуализация общият
брой на средищните
училища за учебната
2012/2013 г. става 793.
Те се намират в 647
населени места на 240
общини. Средищните
училища са посещавани
от общо 197 517 учени-

ци, като пътуващите
до 16-годишна възраст
са 44 206 деца.
Необходимите средства за целодневна
организация на учебния ден и за хранене
в столовете в средищните училища от
началото на 2012 г. до
месец ноември 2014 г.
се осигуряват по про-

ект „Подобряване на
качеството на образованието в средищните
училища чрез въвеждане на целодневната
организация в учебния
процес” по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, финансиран от
Европейския социален
фонд.

В Медицински център „Св. Иван Рилски”:

Лайф консултант в помощ
на двойки с репродуктивни
проблеми
Калина ГРЪНЧАРОВА
- Какво Ви накара да
работите за Медицински център „Св. Иван
Рилски” в Тутракан?
- С д-р Бойчев се срещнахме преди близо една
година, като аз бях слушала много за клиниката в Тутракан, за д-р
Любомир Бойчев и за д-р
Богомил Бойчев като изключителни специалисти
и хора с душа. Понеже
в практиката си съм
консултирала жени с репродуктивни проблеми,
дойдох да се представя
и по-скоро да представя
способностите си и професионалния опит като
специалист в областта
на Клиничната Психология и клиничното консултиране на д-р Любомир
Бойчев. Проведохме две
срещи и в един момент
той взе решение да се
присъединя към екипа на
клиниката в Тутракан, за
което съм изключително
щастлива.
- Какви услуги предлагате тук?
- Много мислихме как
да бъде предложена услугата, защото в обществото по принцип
стои една стигма като
чуят психолог, психотерапия или всичко, свързано с психологичната
област. Затова решихме
да дадем друг етикет на
психолога-консултант в
клиниката. Това е лайф
консултант или емоционален консултант.
Но на мен лайф-консултант ми звучи по-точно. Свързахме се с един
институт в Сан Диего,
в Щатите, институт,
който се занимава с психологично консултиране
и с лайф-консултиране
само на жени, двойки и
семейства с репродуктивен проблем. От там са
основните параметри,
по които ще се работи,
защото в България няма
нормативна база и кой
знае каква практика в областта на психологичното консултиране именно
при жени и при двойки с
точно такъв проблем или
дефицит.
В две насоки ще се
работи - индивидуално
консултиране и групово
консултиране. Идеята
ни е може би ноемвридекември да стартират
групи от по 5-6 жени,
които да се събират
два пъти в седмицата
или един път в седмицата. Това в последствие
ще се уточни според
динамиката на групата
и според личностовите
особености на дамите.
От една страна да видят
жените, че не са сами,
защото при различните
личности има различен
подход. Едни обичат в
група да работят и да
решават проблема, дру-
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Призив
за построяване на параклис „Св. Константин
и Елена” в с. Подлес, община Главиница
Подлес е единственото село в община Главиница, в
което никога не е имало и в момента няма Храм на
вярата. Живущите тук сме православни християни,
които живеем в мир десетилетия наред.
Водени от мисълта, че Вярата в доброто и Бога
е това, което ни сближава, се обръщаме към всички
живеещи, към всички, чиито корени са тръгнали от
тук, ЗАЕДНО ДА ИЗГРАДИМ ПАРАКЛИС
„Св. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА” в село Подлес.
Човек, който няма вяра, е човек, който няма нищо!
Вярата е поглед към светлото бъдеще! Тя е ценност,
която трябва да имаме, ако искаме да вървим напред.
Не трябва да губим и да позволяваме никой да ни я отнеме, защото без Вяра животът от живот преминава
просто в съществуване и губи своя смисъл.
Започваме със самочувствието на първи в това
начинание!
Нека това самочувствие окриля и нашите потомци!
Дарителската сметка за построяване на
параклис „Св. Константин и Елена”:
BG04IORT73793360005500
Инвестбанк АД, гр. Русе
Инициативен комитет за построяване
на параклис „Св. Константин и Елена”,
село Подлес

Силвия КРУШКОВА е психолог. Завършила е Английската гимназия в Русе, след
това следва Психология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Там е защитила
магистратура по Социална психология, а в София специализира Клинична и
Съдебна психология.
От 15 години работи в областта на медицинската психология в Център за
психично здраве - Русе, основно Съдебна психология, но дава и консултации.
Преминала е обучение в различни психотерапевтични техники.
В момента е докторант във Франция.
Член е на няколко европейски и световни асоциации – Световната асоциация
по биологична психиатрия, Европейската асоциация „Тъканна банка” и е една
от малкото специалисти в България, които имат сертификат да работят
като психологичен консултант към „Тъканна банка”.
Асоцииран член на Британското дружество по психология и на АзиатскоБалканската академия по съдебни науки.
39-годишната дама има дъщеря на 9 години.
гите индивидуално, групата ги напряга.
- Мъже ще консултирате ли, могат ли да
търсят Вашата помощ?
- И мъже, и двойки. Няма
деление между мъже и
жени. Не искам да слагам
хората в определени категории, но при мъжете
е друг подходът да бъдат
поканени за такава консултация. Във връзката
с мъжката нагласа и
мъжкия тип мислене, при
поява на такъв проблем в
семейството и особено,
ако мъжът е носител
на този дефицит, там
нещата са по-трудни,
по-трудно пробиваеми.
- В тази посока - какви са Вашите наблюдения? Само в България
ли е такава мъжката
нагласа или е световен
проблем?
- Бих казала, че това е
една световна практика,
не само в България. Идва
от самия мъжки тип
мислене. От древните
времена, ловецът, който
носи храна в пещерата той е силният. Той решава проблемите и е непогрешимият. Това е една
друга тема. Лайф-консултант или емоционалният
консултант е помощник
на клинициста, на гинеколога. В случая, на д-р
Любомир Бойчев или на
д-р Богомил Бойчев. До
там, че да поеме голяма
част от емоционалния
негатив или позитив,
който ще поднесе двойката или личността. Аз
имам идея клиницистът
да бъда освободен от
това да е подкрепящ. Той
неминуемо ще създаде

емоционална връзка с пациента, но всичко останало да понесе емоционалния консултант. И при
тези личности и двойки
съществува специфика,
която емоционалният
консултант трябва да се
съобразява.
За мен най-големият
проблем е изолацията,
в която попадат жените с репродуктивен
проблем, в едно изключително емоционално
опустошение. Един, два,
три, четири, пет опита
ин витро или получават
диагнозата, че ще бъде
трудно забременяването и от там нататък
през годините жените
и самото семейство се
изчерпват като емоционален ресурс. Получават
се различни симптоматики. Дори може да се
стигне до депресия, до
посттравматично стресово разстройство, до
панически атаки. Това са
етикетите.
Ролята на консултанта
е да върне възхищението
от живота в тези жени,
от най-елементарните
неща, защото те престават да ги радват.
Сутрин да се събуди и да
е щастлива от факта, че
се събужда и че има кой
да целуне до себе си и
този мъж я е подкрепял 7,
10, 15 или 20 години. Това
е основната роля. Емоционалният консултант
няма за задача да дава
оценки кое е добро и кое
е лошо. Той има за задача
единствено да подкрепи
на първо място екипа на
клиниката и пациента.
Той се явява като една
патерица, която после

ще бъде изоставена, за
да се ползва от друг.
- По какъв начин ще
Ви открият Вас за консултиране?
- Персоналът на клиниката „Св. Иван Рилск” е
запознат с детайлите,
които касаят моето
консултиране. Най-вече
това ще става чрез клиницистите д-р Любомир
Бойчев и д-р Богомил
Бойчев, които ще предлагат и ще казват, че ще
има такъв човек. Моята
идея е, когато всички
се успокоят и видят,
че лайф-консултантът,
психологът или емоционалният консултант не е
едно извънземно. Той не е
непогрешим. Не е някакво
страшилище, което ще
каже: „Да, тук си прав,
тук не си прав”. Моята
идея е при започване на
самата процедура, двойката или дамата, на която й предстои процедура
да направи една емоционална оценка, да се научи
да живее с този проблем.
Защото човек да се чувства щастлив и доволен
изисква много работа.
Той може да се научи да
бъде щастлив и доволен
от това, което има в
момента, защото когато
се случи най-великото
нещо в света - зачеването, обикновено 73% от
жените се емоционално
изчерпани и въпросът,
който ми задават е – „Аз
ще мога ли да се справя
като майка?”.
- Обикновено, двойките с репродуктивен
проблем се притес няват да говорят за
това…
- Има изключително

професионална етика.
Това, което ще се случи
между консултанта и
между двойката, жената или партньора си
остава абсолютно в
пространство, което
те заемат. Няма да бъде
коментирано освен със
специалиста-клиницист,
гинеколог. Няма да бъдат
сочени с пръст, няма
да бъдат коментирани.
През годините изключително много съм държала
на тази етика и мисля,
че всеки един специалист, който я наруши,
трябва да си понесе
последствията. С д-р
Любомир Бойчев имаме
страхотни идеи за понататъшното развитие,
но в по-късен етап ще
ги споделя, когато се
видим пак.
- Кога провеждате
консултациите?
- За сега е само в петък - всеки Петък от
12:30 ч. до вечерта.
И още нещо - всяка
една жена или всяка една
двойка, която предприеме да се срещне с консултант са смели хора. Найвисшата цел на жената
според едни теории е да
роди дете, да бъде майка,
но всяка жена може да
бъде майка по един или
по друг начин. Основното
е малоценностното чувството за вина при наличието на репродуктивен
проблем. То е водещо при
тях. И от там нататък
се случват всичките
неща – изолацията, потиснатостта, депресия,
меланхолия, тъга. Зависи
от школата и гледната
точка. Но основната
идея, която аз имам в
себе си като специалист
и когато не може да
промениш обстоятелствата, да промениш
погледа си върху тях. И
от там нататък да се
почувства щастието
пак. Винаги има изход от
ситуацията. Японците
са казали, че когато няма
изход от една ситуация,
има най-много два изхода. Аз съм видяла, че е
така. Изпитала съм го.
Консултантът е преди
всичко човек.
- Какви техники ползвате при консултира-

не?
- Това са специални
техники, които са найновите неща в света.
Ние тепърва, консултантите в България, няма
да откриваме топлата
вода. Има добри практики. Затова преди време,
когато го обмисляхме с
д-р Бойчев, се свързахме
с този институт в Сан
Диего. Те си дават практиките – ноу хау-то. И
във всеки един момент
са отворени за супер
визия, точно при определен проблем, конкретен
казус. Ние тук добре
сме обмислили идеята,
услугата и нуждата от
това нещо. Няма да се
учим върху тези дами и
семейства. Това, че в
България няма нормативна база и методика не
пречи на клиниката. Самия д-р Бойчев е с поглед
за новите неща, много
авангарден и в същото
време много приземен,
за да може да балансира
нещата и да види, че
наистина е нужен такъв
специалист.
Вижте, скромността
е качество на хората,
които с нищо друго не
могат да се похвалят. Аз
в никой случай не искам
да бъда скромна, защото
това не носи никакъв
позитив. Когато дойдох
на първото интервю с
него, аз се похвалих, защото аз наистина имам
самочувствието, че съм
един добър специалист.
Добрият специалист не
трябва да стои капсулиран, не трябва да работи
индивидуално. Добрият
специалист трябва да
си избере екип и екипът
да го избере, да си партнират, да могат да си
изтанцуват един прекрасен танц дълги години
и това нещо да доведе
до огромни позитиви
за всички. Искам да се
похваля, че съм изключително щастлива, че попаднах в този екип. Има
страхотна атмосфера!
Има уют, но в същото
време екипът има граници, което е много важно
в нашата професия, специално в емоционалното
консултиране, в лайфконсултирането.
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Със „Старият куфар” – нови Добри педагогически
практики от Унгария
читатели в библиотеката
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Приятели, дошли сме
тук, от читалището, с
един куфар. Този куфар е
доста стар. От времето
на бабите и дядовците ви
е. Сега ще ви го отворя. В
този куфар има нови книги.
Те са издадени скоро и искам всеки от вас да вземе
по една книга и да я пипне.

В нашата библиотека има
много нови книги. За съжаление хората, забързани в своето ежедневие,

вече престанаха да четат.
Оказва се, че четенето е
останало в миналото. Така,
както този стар облепен
куфар, така и ние ще се
постараем да накараме
хората да четат. Националният статистически
институт е направил едно
изследване, според което
през 2011 г. 51% от хората

не са прочели нито една
книга. Четенето е храна за
душата и очите” – това са
думи на Румяна Капинчева,

председател на Читалищното настоятелство при
старта на новата инициатива наречена „Старият куфар”. Началото й бе
поставено на специална
среща в общинската администрация, където от
истинския стар куфар бяха
извадени книги от различни
автори от фонда на градската библиотека.
Целта на занятието е
да се разшири нейната
дейност, да се увеличат
читателите, а на интереса

към книгите да се вдъхне
нов живот.
Екипът на библиотеката
има намерение да обиколи и
други институции и фирми
със „Старият куфар” и да
даде възможност на повече
хора да станат читатели
и членове на читалището.
Според регламента 5 лв.
на година е членският внос
за работещите, а 2 лв.
за ученици и пенсионери,
същият е размерът и за
ползване на библиотеката.

Един прекрасен ден от живота
на Клуба на инвалида
Анастасия ЯКОВА
оплата есен привлича хората от всяка възраст и
социален статус за наслада
от красивата природа. Възхищението от залесени възвишения в
различна окраска с разглеждането
на исторически забележителности
е удовлетворение за духа и душата
на човек.
Такова съчетание преживяха 30
члена на Клуба на инвалида в неделя - на 21 октомври, с екскурзията
до историческите забележителности край с. Свещари. Настроение от
пътуването се добави от народните
ритми звучащи от акордеона на
бай Иван. Скоро добре подържаният път ни отведе до дъбовата
гора, където е разположена базата
на уникалните тракийски гробници
на комплекса „Сборяново”. Могилите някога са били 103, а сега са
останали 26. От тях за посещения
са реставрирани три, като главната се нарича Гинина могила.
Там се помещава гробницата на
царя на племето гети – Дромихед,
живял в 3-ти в. пр.н.е. Могилите

Калина ГРЪНЧАРОВА
унгарската столица Будапеща се проведе втората
сесия на българо-унгарската научна конференция
на тема „Ученето през целия живот – реалност и
предизвикателства” в рамките на проект „Морска академия`2020” на Асоциацията на дунавските общини „Дунав”.
В групата от Силистренска област бяха включени директорите на трите детски градини в Тутракан Марияна
Димитрова, Димитрина Панайотова и Ваня Димитрова
и началните учители от СОУ „Йордан Йовков” Даниела
Кръстева, Неделчо Делев, Румяна Младенова и Мария
Тодорова.
Програмата на визитата съдържа две части – образователна и културна, поясниха участниците. Образователната програма включва работно посещение на
Детска градина „Ovada” и Основно училище с музикално
направление.
На педагозите е предоставена възможност за обмяна
на идеи и мнения по въпросите на учебно-възпитателния
процес, финансирането на образователните институции,
обучителните програми и естетическото оформление
на учебните помещения. Културната програма включва
панорамна обиколка на Будапеща, разходка с корабче по
р. Дунав и посещение на градовете Естергом, Вишеград
и Сентендре.

В

Т

са разкрити през
1982 г. и сега е
под закрилата на
ЮНЕСКО.
След като закупихме билети,
с екскурзоводката се запътихме
към херметически
затвореното уникално за нашият
район находище.
Макар и отдавна
ограбено, в него е
запазено гробната
камера. Запазени са стълбове в
йонийски стил и
фриз издълбан
на стените от варовит камък. Над
гробната камера
ясно личат фигурите на кариатиди и владетеля на

кон. В близост, в друга камера, е
гробът на жената на владетеля.
Намерени са човешки кости и
същите на пет коня. Традицията е
била владетелят да се погребва с
любимата жена. За конете и даровете има специална камера.
След като направихме снимки за
спомен, автобусът ни отведе към
другата забележителност – светилището на алианите – Демир баба.
На поляната пред чешмата много
хора от близо и далече варяха в
огромни казани курбани в памет на
починали близки. Това е традиция,
която се устройва винаги, когато
желаят алианите.
Въпреки многобройните стъпала
– 230, все по-надолу, всички екскурзианти, макар и с увреждания,
се спуснаха към красивия дол.
Някога това е било светилището
на гетите - заобиколено от недостъпни скали, озеленено от всички
страни. По пътя хората завързват

лентички и дребни памучни предмети на клоните на храстите за
здраве. Сега, тук, в тюрбето се
помещава гробът на алиана Демир
баба. Той е бил огромен – триметров мъж. Легендата разказва, че на
скалите се вижда неговата огромна
стъпка, от която е потекла лечебно
вода. Своят живот е посветил да
лекува хората от различни заболявания независимо от техните
етнос и възраст.
Саркофагът на Демир баба /
огромен баща/ е изложен в тюрбето, където се палят свещи и се
поставят предмети с пожелание
за здраве. Лечебните извори в манастирчето и сега лекуват хората
от очни заболявания и навярно
от други болежки. На каменната
стена, която обгражда манастира
се виждат каменни блокове с раз-

лични фигури и пейзажи – фриз от
известния потон в Трявна, синагога
с еврейския пентаграм, огромна
джамия и други символи.
В двора са поставени огромни
камъни и след полягане на тях
получаваш лечебна сила, така поне
гласи преданието. Там се намират
и други лековити и забавни символи. В отделна сграда е изложена
скромна изложба от дрехи и други
предмети със специфични за алианите бродирани шевици.
Вдишахме от свежия въздух,
наляхме си от лечебната вода, с
надежда за здраве и благополучие. След краткотрайния пикник
поехме по обратния път. Емоцията
от видяното и преживяното споделихме веднага като се върнахме в
Тутракан - в Клуба под ритмите на
акордеона на бай Иван.
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Главинишка приказка или на чаша чай Сдружение „Роден
с историята на града
край” събра хората
В Зафирово:

Калина ГРЪНЧАРОВА
акви ли са били времената
преди 50-60 години? Какви
са били учениците, какво
са учили, какви са били заниманията им? А градът какъв ли е бил?

К

се чу клаксон, нещо, което никой
до този момент не беше чувал.
Деца и възрастни с интерес очакваха да се появи. Когато автобусът
спря, хората дариха шофьора с
кърпи, а после той повози децата.”

от третата възраст

ɋɩɨɦɟɧɢɬɟɧɚɃɨɪɞɚɧɤɚȾɟɱɟɜɚ

ɢɧɚɌɨɞɨɪɤɚɎɢɥɢɩɨɜɚ

– все въпроси, които със сигурност
са си задавали младите момичета
и момчета преди да станат преки
участници в една любопитна среща проведена на 23 октомври в
Главиница.
С други думи – „Главинишка
приказка” разказана от няколко
поколения в залата на Пенсионерския клуб.
Бившата учителка, настоящ
пенсионер и активен общественикЙорданка Дечева, с охота разказа
за първия автобус в Главиница
през далечната 1952 г. „Отдалече

тичат през годините. Затова трябва
да пазим създаденото и нашата
Главиница да пребъде!” – заключи
Йорданка Дечева.
Сладкодумен събеседник се
оказа и Тодорка Филипова, също
пенсионирана учителка. Тя разказа за ученическия живот преди
повече от половин век. Така,

хванели някой ученик в нарушение, наказанието било да пренася
купчина камъни от едно място на
друго.
Сутрин в 7,25 ч. е имало утринна
ведрина, есента – бригади в помощ
на селското стопанство, а след
7-ми клас униформите са били
задължителни. На момичетата се

сегашните ученици разбраха, че
основното образование е било до
7 клас, училището е имало само 4
класни стаи, в които се е учело на
две смени, а класовете били по над
40 ученици.
На училище се ходело с торбички – на момичетата с две дръжки,
а на момчетата – с една и торбата
те слагали през рамо.
В края на 4, 5, 6 и 7 клас са се
полагали изпити по математика,
получавали са свидетелства. Имало е дневен режим – учениците не
можели да излизат по улиците от
14 до 17 часа – тогава трябвало
да се готвят за следващия ден.
Учителите правели проверки и ако

разрешавало да ходят сплетени
на плитки или късо подстригани
(ушите да се виждат), бретоните,
обеците, пръстените, грим били
категорично забранени. Оценките
в училище са били по съветската
система – най-високата Отличен
(5), а за преписване и подсказване
пишели Лош (1), учело се на 3
срока.
Най-големите празници са били
Нова година, когато идвал Дядо
Мраз и 24 май с манифестациите
по улиците.
„Вие сте щастливи, че учите в
такова голямо и хубаво училище
и имате прекрасни учители”, каза
в края Тодорка Филипова.

Тя разказа и за жътвата – за
сърповете, вършачката, диканята, за конските каруци и ралото,
а също и за първия трактор в
Главиница. През 1954 г. в полята
на тогавашното село идва той,
първият трактор. Всички са гледали първоначално с недоверие
браздата, но скоро се убедили,
че с техниката е много по-лесно.
Първият тракторист бил Рачо Спасов. В същата година до Главиница
идва и електричеството, а с него и
първото радио, МТС, ТКЗС...
„Животът е една река, в която
има и радост, и мъка, които се из-

ɄɦɟɬɴɬɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɏɸɫɟɢɧɏɚɦɞɢɢɧɟɝɨɜɢɹɬɡɚɦɟɫɬɧɢɤȿɥɟɧɚ
Ɇɚɪɤɨɜɚ

В приятелска среща в Главиница -

Учениците победиха учителите на волейбол
З

Калина ГРЪНЧАРОВА
релищен двубой, изпълнен с много емоция, бурна поддръжка
от публиката и хъс за себедоказване – такава бе прия-

телската среща на сформираните за целта отбори на
преподавателите от СОУ
„Васил Левски” и техните
възпитаници – ученици от
горен курс на обучение. Тя

се игра в спортната зала
на училището.
В първия гейм победата
бе за учениците, във втория – учителите изравниха,
в третия – учениците въз-

върнаха победна позиция
и в решаващия четвърти
гейм отново надделяха над
учителския тим.
Така с краен резултат 3:1
младият волейболен отбор
на учениците заслужи наградата, която им бе връчена от кмета на община
Главиница Хюсеин Хамди.
За отбора на победителите играха Денис Юксел,
Айкут Ахмед, Таир Месут,
Юнал Джевдет, Мюслюм
Зюхан, Йордан Свиленов и
Бирджан Ердинч.
Отборът на преподавателите бе воден от директора на средното училище
Иван Иванов и включваше
още Петър Донев, Фатим
Расим, Свилен Стоянов, Кирил Димитров, Месут Алиш,
Ради Иванов и Костадин
Петров.
Съдия на срещата бе Тодор Томов.
Спортното състезание
е част от празничната
програма на Седмицата на
Главиница.

дружение "Роден край - село Зафирово" организира
през изминалия уикенд приятелска среща на Пенсионерски клубове от градовете Дулово и Исперих в
село Зафирово, информира Диана Василева, председател
на Сдружението.
«Показахме им Историческия музей в селото и след
това, в салона, всеки клуб се представи с няколко песни,
стихове и сценки. За доброто настроение на групите
се грижеше музикантът от с. Стефан Караджа - Иван
Ралчев. Специални гости бяха също музикантът от Дулово - Пламен Батанов и добруджанският народен певец
Георги Жеков.
В срещата взе участие и председателят на сдружение „Сборяново" Стойко Николов, който ни покани на
следващия събор в комплекс „Сборяново” през лятото на
2013 г., чийто организатор е едноименното сдружение”,
уточни още Василева.

С
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Участието на староселци в Балканската война
Ɍɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɧɚɜɴɪɲɜɚɬ
ɫɬɨ ɝɨɞɢɧɢ ɨɬ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ
ɉɴɪɜɚɬɚ Ȼɚɥɤɚɧɫɤɚ ɜɨɣɧɚ
 ɝ Ɍɹ ɟ ɟɬɚɩ ɜ ɪɟɲɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ
ɜɴɩɪɨɫ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɨɬɪɟɲɟɧɢɹɬɚɧɚȻɟɪɥɢɧɫɤɢɹɤɨɧɝɪɟɫ
Ʉɚɬɨ ɠɢɬɟɥ ɧɚ ɞɪɟɜɧɢɹ
ɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢ ɝɪɚɞ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɢɤɚɬɨɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɟɧɩɚɬɪɢɨɬɫɢɥɧɨɫɟɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɦɨɬ
ɢɫɬɨɪɢɹɬɚɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɢɧɚ
ɪɨɞɧɢɹɫɢɤɪɚɣɋɥɟɞɩɪɨɜɟɞɟɧɨ  ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɯ ɱɟ
ɨɬɋɬɚɪɨɫɟɥɨɧɚɦɢɪɚɳɨɫɟ
ɧɚɤɦɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧTɞɭɲɢ
ɡɚ ɜɡɟɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɴɜ ɜɨɣɧɚɬɚɨɬɤɨɢɬɨɫɚɭɛɢɬɢ

Минчо Стойнов Христов
ɨɞɟɧ ɟ ɩɪɟɡ  ɝ
ɜ ɋɬɚɪɨ ɫɟɥɨ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɨ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɡɚ ɧɟɝɨ ɩɨɥɭɱɢɯ ɨɬ ɜɧɭɱɤɚɬɚ
ɦɭ Ⱥɬɚɧɚɫɤɚ Ɇɢɧɱɟɜɚ ɩɟɧɫɢɨɧɢɪɚɧɚɭɱɢɬɟɥɤɚɨɬɋɬɚɪɨ
ɫɟɥɨɜɧɚɜɟɱɟɪɢɟɬɨɧɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɩɪɚɡɧɢɤÄɇɚɛɥɢɠɚɜɚ
ɦɚɪɬ±ɞɟɧɹɬɤɨɣɬɨɞɨɧɟɫɟɧɚ
ɧɚɪɨɞɚɧɢɞɴɥɝɨɠɚɞɭɜɚɧɚɬɚ
ɢ ɢɡɫɬɪɚɞɚɧɚ ɫɜɨɛɨɞɚ ɑɪɟɡ
ɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟɨɬɞɹɞɨɦɢɆɢɧɱɨ
ɫɩɨɦɟɧɢɬɨɡɢɞɟɧɦɟɜɪɴɳɚ
ɤɴɦ ɦɨɢɬɟ ɤɨɪɟɧɢ ɨɬ ȿɥɟɧɫɤɢɹɤɪɚɣɩɨɛɚɳɢɧɚɥɢɧɢɹ
ɉɪɟɡ ɦɟɫɟɰ ɧɨɟɦɜɪɢ  ɝ
ɬɭɤɫɟɜɨɞɹɬɤɴɪɜɚɜɢɫɪɚɠɟɧɢɹ
Ɋɢɫɤɭɜɚɣɤɢɞɚɛɴɞɚɬɨɛɤɪɴɠɟɧɢ

Р

ȻɢɥɟɬɴɬɢɡɞɚɞɟɧɧɚɆɢɧɱɨ
ɏɪɢɫɬɨɜɨɬɳɚɛɚ

ɨɬɜɫɹɤɴɞɟɪɭɫɤɢɬɟɱɚɫɬɢɜɨɸɜɚɬ
ɫ ɩɟɬɨɪɧɨ ɩɨɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢɹ ɫɢ
ɩɪɨɬɢɜɧɢɤ ɢ ɨɪɨɫɹɜɚɬ ɫ ɤɪɴɜɬɚ
ɫɢȿɥɟɧɫɤɚɬɚɡɟɦɹɋɬɟɡɢɛɨɣɧɢ

ɬɟɥɧɨɫɬɆɚɥɤɨɫɥɟɞɬɨɜɚɦɚɣɤɚ
ɦɭ Ʉɚɥɢɧɚ ɫɜɴɪɡɜɚ ɠɢɜɨɬɚ ɫɢ ɫ
ɨɜɞɨɜɟɥɢɹ ɫɬɚɪɨɫɟɥɟɰ Ƚɟɨɪɝɢ
Ʉɨɡɚɪɟɜɂɬɚɤɚɜɋɬɚɪɨɫɟɥɨɩɪɚɞɹɞɨɦɢɩɭɫɤɚɤɨɪɟɧɢȼɧɟɝɨɜɨɬɨ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɨɪɚɫɬɚɬɢɜɴɡɦɴɠɚɜɚɬ
ɱɟɬɢɪɢɦɚɬɚ ɦɭ ɫɢɧɨɜɟ ɤɨɢɬɨ
ɜɨɸɜɚɬ ɩɨ ɛɨɣɧɢɬɟ ɩɨɥɟɬɚ ɧɚ

ȼɟɥɢɤɨɉɟɬɪɨɜɄɪɴɫɬɟɜ
ɜɨɣɧɨɬȻɚɥɤɚɧɫɤɚɬɚɜɨɣɧɚ
Ɂɚɩɪɨɹɜɟɧɚɯɪɚɛɪɨɫɬɜɛɨɟɜɟɬɟɟɨɬɥɢɱɟɧɫɦɟɞɚɥɢ
ɟɞɢɧɨɬɤɨɢɬɨɟɡɚɬɨɜɚɱɟ
ɟɫɩɚɫɢɥɤɨɦɚɧɞɢɪɚɫɢɨɬ
ɫɚɛɹɬɚɧɚɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ
Ɍɨɣɟɞɹɞɨɧɚɚɪɯɉɥɚɦɟɧ
Ⱦɪɭɦɟɜ

ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɟ ɞɚɜɚɬ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ
ɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨɞɚɢɡɛɹɝɚɨɬɠɟɫɬɨɤɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɨɫɦɚɧɫɤɢɬɟ ɨɪɞɢ
ɋɪɟɞɛɹɝɚɳɢɹɱɨɜɟɲɤɢɩɨɬɨɤɟɢ
ɦɨɹɬ ɩɪɚɞɹɞɨ ɋɬɨɣɧɨ ɧɟɝɨɜɚɬɚ
ɦɚɣɤɚɄɚɥɢɧɚɛɪɚɬɦɭɆɚɪɤɨɢ
ɞɜɟɬɟɢɦɫɟɫɬɪɢ±ȾɨɧɚɢȽɚɧɚ
Ȼɚɳɚ ɦɭ ɏɪɢɫɬɨ ɟ ɨɛɟɡɝɥɚɜɟɧ
ɚ ɬɪɭɩɴɬ ɦɭ ɥɟɠɢ ɫɪɟɞ ɩɟɩɟɥɢɳɚɬɚ Ɉɛɟɡɭɦɟɥɢ ɨɬ ɭɠɚɫ ɢ ɬɟ
ɡɚɟɞɧɨɫɴɫɫɬɨɬɢɰɢɬɟɟɥɟɧɱɚɧɢ
ɧɚɩɭɫɤɚɬ ɡɚɜɢɧɚɝɢ ɛɚɳɢɧɢɬɟ ɫɢ
ɨɝɧɢɳɚɉɴɬɭɜɚɬɧɨɳɟɦɜɤɚɪɭɰɢ
ɬɟɝɥɟɧɢ ɨɬ ɛɢɜɨɥɫɤɢ ɜɩɪɹɝ ɂɡɬɨɳɟɧɢɨɬɞɴɥɝɨɬɨɢɦɴɱɢɬɟɥɧɨ
ɩɴɬɭɜɚɧɟɢɨɬɩɪɟɠɢɜɹɧɨɬɨɫɩɢɪɚɬɜɫȻɪɴɲɥɟɧɊɭɫɟɧɫɤɨɌɭɤ
ɜ ɤɦɟɬɫɬɜɨɬɨ ɩɪɢɫɬɢɝɚɬ ɞɜɚɦɚ
ɤɚɡɚɰɢ ɫɴɫ ɡɚɞɚɱɚ ɞɚ ɨɫɢɝɭɪɹɬ
ɥɢɰɟɤɨɟɬɨɞɚɫɟɝɪɢɠɢɡɚɨɛɨɡɚ
ɢɦ ɇɚɭɱɢɥ ɡɚ ɬɨɜɚ ɋɬɨɣɧɨ ɫɟ
ɫɪɟɳɚɫɬɹɯɢɧɚɪɭɫɤɢɟɡɢɤɢɡɪɚɡɹɜɚɝɨɬɨɜɧɨɫɬɬɚɫɢɞɚɢɦɫɥɭɠɢ
ɋɥɟɞɤɪɚɬɴɤɪɚɡɝɨɜɨɪɝɨɞɢɲɧɢɹɬ ɬɪɴɝɜɚ ɩɨ ɩɴɬɢɳɚɬɚ ɧɚ
ɈɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟɬɨɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ȼɤɪɚɹɧɚɜɨɣɧɚɬɚɩɪɟɞɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɜ ɫ Ȼɪɴɲɥɟɧ ɫɴɳɢɬɟ
ɨɰɟɥɟɥɢ ɜ ɛɨɟɜɟɬɟ ɤɚɡɚɰɢ ɢɡɤɚɡɜɚɬ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɧɚ ɋɬɨɣɧɨ
ɡɚ ɜɹɪɧɚ ɫɥɭɠɛɚ Ɇɨɥɹɬ ɝɨ ɞɚ
ɨɛɴɪɧɟ ɤɚɥɩɚɤɚ ɫɢ ɢ ɜ ɧɟɝɨ ɧɚɛɪɨɹɜɚɬɪɭɛɥɢɜɡɧɚɤɧɚɩɪɢɡɧɚ-

ɃɨɪɞɚɧɋɬɨɹɧɨɜȾɟɥɢɟɜɭɱɚɫɬɜɚɜȻɚɥɤɚɧɫɤɢɬɟɢɜɉɴɪɜɚɬɚɫɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚ ɜɞɹɫɧɨɧɚɫɧɢɦɤɚɬɚ 
ɇɚɦɢɪɚɬɪɢɝɨɞɢɲɧɨɞɟɬɟɧɚɩɴɬɹ±ɦɨɦɱɟɢɝɨɨɫɢɧɨɜɹɜɚ
ɫɴɫɫɴɩɪɭɝɚɬɚɫɢəɧɚɌɨɡɚɝɢɜɚɩɪɟɡɝɨɬɛɨɦɛɢɱɤɢ
ɩɭɫɤɚɧɢɨɬɪɭɦɴɧɰɢɬɟɩɨɞɮɨɪɦɚɬɚɧɚɫɬɴɤɥɟɧɢɛɨɧɛɨɧɢ

ɛɚɳɚ ɦɭ" ± ɦɨɦɱɟɬɨ ɨɬɝɨɜɚɪɹ
ÄȺɡ ɫɴɦ Ⱦɢɦɢɬɴɪ Ȼɚɳɚ ɦɢ ɟ
ɜɨɣɧɢɤɢɫɟɤɚɡɜɚɆɢɧɱɨ´Ⱦɹɞɨ
ɦɢɫɟɪɚɡɩɥɚɤɜɚɜɡɟɦɚɦɨɦɱɟɬɨ
ɜɩɪɟɝɪɴɞɤɢɬɟɫɢɢɝɨɰɟɥɭɜɚɇɹɦɚɥɨɟɤɚɤɞɚɧɚɭɱɢɱɟɦɨɦɱɟɬɨ
ɟɧɟɝɨɜɢɹɬɫɢɧɢɟɧɚɜɴɡɪɚɫɬɬɚ
ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɜɨɣɧɢɲɤɢ ɝɨɞɢɧɢ 

ȼɚɫɢɥɉɟɧɟɜȻɨɣɱɟɜɢɫɢɧɴɬɦɭȾɢɦɢɬɴɪȻɨɣɱɟɜɜɨɢɧɢ
ɨɬȻɚɥɤɚɧɫɤɢɬɟɜɨɣɧɢ

Ȼɚɥɤɚɧɫɤɢɬɟɢɉɴɪɜɚɬɚɫɜɟɬɨɜɧɚ ±ɝɇɟɟɦɨɝɴɥɢɞɚ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɜɨɣɧɢ
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɱɟɝɨɞɢɲɧɢɹɬɦɭ
ɇɚɝɨɞɢɲɧɚɜɴɡɪɚɫɬɟɦɨɛɢ- ɫɢɧ ɫɥɟɞ  ɝɨɞɢɧɢ ɳɟ ɩɨɫɥɟɞɥɢɡɢɪɚɧɜɬɚȾɭɧɚɜɫɤɚɞɢɜɢɡɢɹ ɜɚ ɧɟɝɨɜɢɹ ɩɴɬ ɢ ɳɟ ɤɪɚɱɢ ɩɨ
ɬɢɩɟɯɨɬɟɧȾɭɧɚɜɫɤɢɩɨɥɤɡɚ ɩɴɬɢɳɚɬɚ ɧɚ ȼɬɨɪɚɬɚ ɋɜɟɬɨɜɧɚ
ɭɱɚɫɬɢɟȻɚɥɤɚɧɫɤɚɬɚɜɨɣɧɚɉɨ ɜɨɣɧɚ´
ɝɨɥɟɦɢɬɟɦɭɛɪɚɬɹ±ȿɧɶɨɢɏɪɢɫАтанас Маджаров
ɬɨɜɟɱɟɜɨɸɜɚɬɏɪɢɫɬɨɫɥɭɠɢɧɚ
ɤɪɚɣɰɟɪɚ ÄȾɪɴɡɤɢ´ ɉɨɬɟɝɥɹɬ ɨɬ
Rɣ ɟ ɞɪɭɝ ɫɬɚɪɨɫɟɥɟɰ
ɝɪɚɞɊɭɫɟɩɟɲɉɨɩɴɬɹɦɧɨɝɨɨɬ
ɭɱɚɫɬɜɚɥ ɜ ȻɚɥɤɚɧɫɤɚɦɨɛɢɥɢɡɢɪɚɧɢɬɟɭɦɢɪɚɬɨɬɯɨɥɟɬɚɜɨɣɧɚɊɨɞɟɧɟɩɪɟɡ
ɪɚȼɨɤɨɩɢɬɟɆɢɧɱɨɫɟɫɪɟɳɚɫ  ɝ ɜ ɋɬɚɪɨ ɫɟɥɨ ɌɭɬɪɚɛɪɚɬɫɢȿɧɶɨɈɳɟɫɩɪɢɫɬɢɝɚɧɟɬɨ ɤɚɧɫɤɨ Ɂɚ ɧɟɝɨ ɦɢ ɪɚɡɤɚɡɚ
ɢɦ ɟ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɡɚɩɨɜɟɞ ɞɚ ɩɪɢ- ɜɧɭɤɴɬ ɦɭ ȼɟɥɢɤɨ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜ
ɟɦɚɬɛɨɹɫɩɪɢɫɬɢɝɚɳɢɬɟɜɨɟɧɧɢ ³ɉɪɟɡ ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ  ɝ ɟ
ɱɚɫɬɢ  ɚɤɫɟɪ ɩɨ Ȼɹɥɨ ɦɨɪɟ Ɂɚ ɩɪɢɡɨɜɚɧ ɜ ɉɟɬɢ ɞɭɧɚɜɫɤɢ
Ɇɢɧɱɨ ɢ ɞɪɭɝɚɪɢɬɟ ɦɭ ɬɨɜɚ ɟ ɩɨɥɤɜɊɭɫɟɢɡɚɟɞɧɨɫɩɨɥɤɚ
ɩɴɪɜɨɬɨ ɫɪɚɠɟɧɢɟ ɉɨɤɴɫɧɨ ɜ ɩɨɬɟɝɥɹɤɴɦɬɭɪɫɤɚɬɚɝɪɚɧɢɰɚ
ɤɪɚɬɤɨɬɨ ɫɪɚɠɟɧɢɟ ɤɪɚɣ Ⱦɟɞɟ Ɇɢɧɚɜɚɣɤɢ ɩɪɟɡ ȼɴɪɛɢɲɤɢɹ
ȺɝɚɱɩɨɩɚɞɚɜɩɥɟɧɆɢɧɱɨɩɥɟ- ɩɪɨɯɨɞ ɫɩɢɪɚɬ ɧɚ ɛɢɜɚɤ ɧɚ
ɧɹɜɚ ɬɭɪɫɤɢɹ ɜɨɟɧɧɨɧɚɱɚɥɧɢɤ ɦɹɫɬɨɬɨ ɤɴɞɟɬɨ ɩɪɟɡ ɝ
ɤɨɣɬɨɭɞɪɹɱɚɥɦɚɬɚɫɢɨɡɟɦɹɬɚ ɛɴɥɝɚɪɢɬɟ ɪɚɡɛɢɜɚɬ ɜɢɡɚɧɢ ɢɡɜɢɤɜɚ ÄɄɚɤ ɦɨɠɚɯɦɟ ɞɚ ɫɢ ɬɢɣɰɢɬɟ Ⱦɹɞɨ ɦɢ ɭɱɚɫɬɜɚ ɜ
ɞɚɞɟɦɨɪɴɠɢɟɬɨɧɚɬɢɹɦɥɚɞɨɰɢ ɩɨɱɬɢ ɜɫɢɱɤɢ ɫɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ
Ɍɚɧɚɬɹɯɨɳɟɧɟɫɚɢɦɧɚɛɨɥɢ Ȼɚɥɤɚɧɫɤɚɬɚ ɜɨɣɧɚ ɩɨɞ ɤɨɛɪɚɞɢɬɟ´
ɦɚɧɞɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɝɟɧɟɪɚɥɢɬɟ
Ɇɢɧɱɨ ɭɱɚɫɬɜɚ ɢ ɜ Ɇɟɠɞɭɫɴ- Ɋɚɞɤɨ Ⱦɢɦɢɬɪɢɟɜ ɢ ȼɚɡɨɜ
ɸɡɧɢɱɟɫɤɚɬɚ ɜɨɣɧɚ ɢ ɉɴɪɜɚɬɚ ȼ ɪɴɤɨɩɚɲɟɧ ɛɨɣ ɜ ɝɨɪɢɫɬɚ
ɫɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɦɥɚɞɜɨɣɧɢɤɛɢɥɩɨȼ ɟɞɧɨ ɨɬ ɫɪɚɠɟɧɢɹɬɚ ɧɚ ɞɝɨɧɟɧɨɬɬɭɪɱɢɧɧɨɞɹɞɨɦɢ
ɛɢɬɨɥɫɤɢɹ ɮɪɨɧɬ ɩɪɟɡ ɦɟɫɟɰ ɩɨɫɪɟɳɚ ɧɚɩɚɞɚɬɟɥɹ ɫ ɳɢɤɚ
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ  ɝ ɦɧɨɝɨ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɜɨɣɧɢɰɢɫɚɩɥɟɧɟɧɢɦɟɠɞɭɤɨɢɬɨɢɦɨɹɬ
ɞɹɞɨɆɢɧɱɨɈɬɤɚɪɚɧɟɜ
ɠɟɥɟɡɧɢɬɟɦɢɧɢɧɚɄɪɢɜɨɣ
ɪɨɝɍɤɪɚɣɧɚɁɚɧɟɝɨɧɚɭɱɚɜɚɝɨɪɧɨɨɪɹɯɨɜɱɚɧɢɧɴɬ
ɛɚɣ Ƚɟɨɪɝɢ ɤɨɣɬɨ ɠɢɜɟɟ
ɢ ɪɚɛɨɬɢ ɜ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɬɟ
ɧɚ ɝɪ Ɉɞɟɫɚ Ɍɭɤ ɬɨɣ ɫɟ
ɡɚɧɢɦɚɜɚ ɫ ɝɪɚɞɢɧɚɪɫɬɜɨ
ɢ ɢɦɚ ɧɭɠɞɚ ɨɬ ɩɨɦɨɳ ɜ
ɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟɬɨɧɚɡɟɥɟɧɱɭɰɢɬɟȼɨɞɟɧɨɬɠɟɥɚɧɢɟɬɨ
ɫɢɞɚɨɫɜɨɛɨɞɢɆɢɧɱɨɨɬ
ɩɥɟɧɢɞɚɪɚɛɨɬɹɬɡɚɟɞɧɨ
ɩɨɞɤɭɩɜɚɨɯɪɚɧɚɬɚɢɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɝɨɜɨɬɨɛɹɝɫɬɜɨ
ɉɪɟɡ  ɝ ɢ ɞɜɚɦɚɬɚ
ɫɟ ɡɚɜɪɴɳɚɬ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
Ʉɨɝɚɬɨ ɩɪɢɫɬɢɝɚɬ ɜ ɋɬɚɪɨ
ɫɟɥɨɞɹɞɨɦɢɆɢɧɱɨɡɚɝɨɜɚɪɹɟɞɧɨɦɨɦɱɟɤɨɟɬɨɫɢ
ɉɢɫɦɨɨɬȾɢɦɢɬɴɪȼȻɨɣɱɟɜɨɬ
ɢɝɪɚɟɧɚɩɴɬɹɇɚɜɴɩɪɨɫɢ- ɮɪɨɧɬɚ
ɬɟɦɭɄɚɤɫɟɤɚɡɜɚɢɤɨɣɟ

T

ɃɨɪɞɚɧȾɟɥɢɟɜ±ɭɱɚɫɬɜɚɥɜȻɚɥɤɚɧɫɤɢɬɟɢɉɴɪɜɚɬɚ
ɫɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚ ɜɬɨɪɢɪɟɞɩɴɪɜɢɨɬɥɹɜɨ

ȼɚɫɢɥɉɟɧɟɜȻɨɣɱɟɜ

ɫɢɢɫɥɟɞɜɨɣɧɚɬɚɫɩɚɫɟɧɢɹɬ
ɨɬ ɧɟɝɨ ɱɨɜɟɤ ɧɢ ɢɞɜɚɲɟ ɧɚ
ɝɨɫɬɢɫɩɨɞɚɪɴɰɢ
ȼɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɆɟɠɞɭɫɴɸɡɧɢɱɟɫɤɚɬɚ ɜɨɣɧɚ ɉɟɬɢ Ⱦɭɧɚɜɫɤɢ
ɩɨɥɤ ɬɪɴɝɜɚ ɤɴɦ ɡɚɩɚɞɧɚɬɚ ɧɢ
ɝɪɚɧɢɰɚ Ɉɬ  ɝ ɜɟɱɟ
ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɉɴɪɜɚɬɚ ɋɜɟɬɨɜɧɚ
ɜɨɣɧɚ ɞɹɞɨ ɭɱɚɫɬɜɚ ɜ ɛɨɟɜɟ ɡɚ

ȼɞɜɨɪɚɧɚɭɱɢɥɢɳɟɬɨɫɟɪɚɡɜɹɜɚɥɨ ɪɭɦɴɧɫɤɨ ɡɧɚɦɟ ɢ ɯɨɪɚɬɚ
ɫɚ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢ ɫ ɩɪɚɡɧɢɱɧɢ ɞɧɢ
ɞɚ ɫɥɚɝɚɬ ɬɚɤɢɜɚ ɡɧɚɦɟɧɚ ɢ ɩɨ
ɜɪɚɬɢɬɟɧɚɞɨɦɨɜɟɬɟɫɢȾɟɫɟɬɤɢ
ɛɴɥɝɚɪɢɡɚɝɢɜɚɬɨɬɪɟɩɪɟɫɢɢɬɟ
ɋɥɟɞɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟɬɨɧɚȾɨɛɪɭɞɠɚɩɪɟɡɝɞɹɞɨɭɱɚɫɬɜɚ
ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɹ ɠɢɜɨɬ  ɱɟɬɟɲɟ

ȼɨɢɧɢɨɬȻɚɥɤɚɧɫɤɢɬɟɜɨɣɧɢɢɉɴɪɜɚɬɚɫɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚ
ɫɪɟɞɤɨɢɬɨɟɫɬɚɪɨɫɟɥɤɢɹɬɤɦɟɬɩɪɟɡɬɟɡɢɝɨɞɢɧɢ±Ⱦɪɭɦɢ
Ɇɚɪɢɧɨɜ ɫɟɞɧɚɥɢɹɬɞɨɝɟɧɟɪɚɥɚɜɥɹɜɨ

ɉɢɪɨɬ ɢ ɇɢɲ ɋɥɟɞ ɬɨɜɚ ɉɟɬɢ
ȾɭɧɚɜɫɤɢɩɨɥɤɬɪɴɝɜɚɤɴɦȾɨɛɪɭɞɠɚɡɚɞɚɩɨɫɪɟɳɧɟɧɚɜɥɟɡɥɢɬɟ
ɬɚɦɪɭɦɴɧɫɤɢɜɨɣɫɤɢȼɬɴɣɧɚɪɟɱɟɧɚɬɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɋɥɢɜɧɢɰɚ
ɩɚɞɧɚɥɢɫɬɨɬɢɰɢɨɬɞɜɟɬɟɫɬɪɚɧɢ
ɢɫɚɩɨɝɪɟɛɚɧɢɡɚɟɞɧɨȾɧɟɫɧɚ
ɬɨɜɚ ɦɹɫɬɨ ɜɫɹɤɚ ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɚɜɚ
ɫɴɛɨɪɩɨɤɥɨɧɟɧɢɟɧɚɤɨɣɬɨɢɞɜɚɬɢɯɨɪɚɨɬɊɭɦɴɧɢɹ
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɜɨɣɫɤɢ ɫɬɢɝɚɬ ɞɨ
ɞɟɥɬɚɬɚ ɧɚ Ⱦɭɧɚɜ ɉɪɢ ɨɜɥɚɞɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɟɞɢɧ ɨɫɬɪɨɜ ɥɨɞɤɚɬɚ
ɫ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɞɹɞɨ ɟ ɩɨɬɨɩɟɧɚ ɨɬ ɫɧɚɪɹɞ ɢ ɜɨɣɧɢɰɢɬɟ
ɫɚ ɩɥɟɧɟɧɢ ɨɬ ɪɭɫɢɬɟ Ɂɚɩɨɱɜɚ
ɬɪɢɝɨɞɢɲɧɨɬɨ ɦɭ ɩɥɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ
ɜ ɝɪɚɞɨɜɟɬɟ ɀɢɬɨɦɢɪ Ʉɢɟɜ
Ɉɞɟɫɚ ɢ ɐɚɪɢɰɢɧ ɉɪɟɡ ɡɢɦɚɬɚ
ɜɚɞɟɥɢ ɥɟɞ ɡɚ ɪɟɫɬɨɪɚɧɬɢɬɟ ɚ
ɩɪɟɡɥɹɬɨɬɨɝɢɜɡɟɦɚɬɧɚɪɚɛɨɬɚ
ɡɚɜɴɪɲɢɬɛɚɬɚȼɴɡɪɚɫɬɧɚɠɟɧɚ
ɫɟ ɯɜɴɪɥɹ ɪɚɡɩɥɚɤɚɧɚ ɫ ɜɢɥɚ
ɫɪɟɳɭɞɹɞɨɢɫɥɟɞɤɚɬɨɹɭɫɦɢɪɹɜɚɬɤɚɡɜɚɱɟɦɴɠɴɬɣɡɚɝɢɜɚ
ɜɊɭɫɤɨɬɭɪɫɤɚɬɚɨɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥɧɚ
ɜɨɣɧɚɌɹɧɟɦɨɠɟɞɟɫɟɩɪɢɦɢɪɢ
ɫɧɟɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɬɚɧɚɛɴɥɝɚɪɢɬɟɤɨɢɬɨɜɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚɜɨɣɧɚɫɟ
ɛɢɹɬɫɪɟɳɭɪɭɫɢɬɟ
ɉɪɟɡ  ɝ ɞɹɞɨ ɡɚɜɚɪɜɚ
ɫɟɥɨɬɨ ɩɨɞ Ɋɭɦɴɧɫɤɨ ȿɞɧɨɬɨ
ɨɬ ɞɜɟɬɟ ɦɭ ɞɟɰɚ ɟ ɩɨɱɢɧɚɥɨ
Ɉɮɢɰɢɚɥɧɢɹɬɟɡɢɤɟɪɭɦɴɧɫɤɢɹɬ

ɜɟɫɬɧɢɰɢɢɤɧɢɝɢɄɨɝɚɬɨɩɨɱɢɧɚ
ɩɪɟɡɝɧɢɟɧɟɝɨɢɬɟɜɧɭɰɢ
ɧɟ ɦɨɠɚɯɦɟ ɞɚ ɝɨ ɢɡɩɪɚɬɢɦ ɜ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɹɦɭɩɴɬɡɚɳɨɬɨɛɹɯɦɟ
ɩɪɴɫɧɚɬɢɢɡȻɴɥɝɚɪɢɹɡɚɩɪɟɩɢɬɚɧɢɟɉɪɨɫɬɢɧɢɞɹɞɨ´
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚ  Ⱥɬɚɧɚɫɤɚ ɆɢɧɱɟɜɚȼɟɥɢɤɨȺɬɚɧɚɫɨɜɢɉɥɚɦɟɧ
Ⱦɪɭɦɟɜ ɡɚ ɨɬɞɟɥɟɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ ɢ
ɫɧɢɦɤɨɜɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɤɨɣɬɨ ɦɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɯɚɋɧɟɝɨɧɟɪɚɡɩɨɥɚɝɚɞɨɪɢɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹɦɭɡɟɣɜɝɪ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ ɧɚ ɬɹɯ
ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ ɡɚ ɫɥɚɜɧɨɬɨ ɦɢɧɚɥɨ
ɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɢɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɹɤɪɚɣ
ɧɢɤɨɝɚɧɹɦɚɞɚɛɴɞɟɡɚɛɪɚɜɟɧɚɢ
ɝɟɪɨɢɬɟ ɳɟ ɨɫɬɚɧɚɬ ɡɚɩɨɦɧɟɧɢ
ɉɪɨɭɱɜɚɧɟɬɨ ɤɨɟɬɨ ɧɚɩɪɚɜɢɯ
ɪɚɡɲɢɪɢɢɨɛɨɝɚɬɢɦɨɢɬɟɡɧɚɧɢɹ
ɡɚɢɫɬɨɪɢɹɬɚɧɚɪɨɞɧɢɹɦɢɤɪɚɣ
Ɍɚɤɚ ɦɚɤɚɪ ɢ ɫ ɦɚɥɴɤ ɩɪɢɧɨɫ
ɨɳɟɜɟɞɧɴɠɞɨɤɚɡɚɯɫɜɨɹɩɚɬɪɢɨɬɢɡɴɦȼɢɧɚɝɢɫɟɜɴɥɧɭɜɚɦɤɨɝɚɬɨɭɱɚɫɬɜɚɦɜɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɩɨɯɨɞ
³ɉɨɫɬɴɩɤɢɬɟɧɚɱɟɬɚɬɚɧɚɌɚɧɶɨ
ɜɨɣɜɨɞɚ´ɇɟɩɨɦɚɥɤɨɜɴɥɧɭɜɚɳɚɢɨɬɝɨɜɨɪɧɚɛɟɢɬɚɡɢɡɚɞɚɱɚ
ɡɚɤɨɹɬɨɨɬɞɟɥɢɯɨɬɜɪɟɦɟɬɨɫɢ
ɧɨɨɛɨɝɚɬɢɯɫɟɛɟɫɢɢɢɫɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɨɛɳɢɧɚ
ɊɚɞɨɫɬɢɧɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ;,,ɤɥɚɫ
ɋɈɍÄɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ´
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
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ХОБИ
СМЯХ

Малки обяви

Семейство пенсионери попада в Рая. Слънцето свети, птичките пеят,
Ɇɚɝɚɡɢɧ ɡɚ ɨɛɭɜɤɢ ɜ ɤɜɌɟɤɟɬɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɧɨɜɚ ɟɫɟɧɧɚ
красота, радост за душата. Съпругът се обръща и плясва една по врата ɫɬɨɤɚ ɆɈȾȺC  ɩɚɥɬɚ ɹɤɟɬɚ ɫɭɢɱɟɪɢ ɛɨɬɢ ɛɨɬɭɲɢ ɢ
на жена си.
ɦɧɨɝɨɞɪɭɝɢ
- Що така бе, Гошо? Що ме перкаш по врата?
ɁɚɩɨɜɹɞɚɣɬɟɩɪɢɧɚɫɆɚɝɚɡɢɧɴɬɪɚɛɨɬɢɛɟɡɩɨɱɢɜɟɧɞɟɧ
- Щото, ако не беше твоята тъпа диета с овесени ядки, още преди две
Ɍɟɥɟɮɨɧ ɡɚ ɤɨɧɬɚɤɬɢ

години щяхме да сме дошли тука...
ɉɪɨɞɚɜɚɫɟɠɢɥɢɳɟɧɢɦɨɬɫɞɜɨɪɧɚɭɥȼɌɴɪɧɨɜɨʋɚ
Ако се съди по съдържанието на телешкия салам, то излиза, че ɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
кравата не е животно, а растение.
ɈɝɥɟɞɫɥɟɞɭɝɨɜɨɪɤɚɁɚɤɨɧɬɚɤɬɢɂɜɚɧɤɚɄɚɥɢɧɨɜɚɬɟɥ

Две проститутки си говорят:
- Отивам на север. Там разправят, че плащали по $5000 на нощ!
ɉɪɨɞɚɜɚɦ ɞɜɭɫɬɚɟɧ ɬɭɯɥɟɧ ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɜ ɝɪ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
- Ама глупачко, там нощта е по шест месеца
ɤɜ Ⱦɟɥɟɧɤɢ ɫ ɦɚɡɟ ɢ ɬɚɜɚɧɫɤɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ Ⱥɩɚɪɬɚɦɟɧɬɴɬ
ɫɟɫɴɫɬɨɢɨɬɯɨɥɫɩɚɥɧɹɤɭɯɧɹɬɟɪɚɫɢɟɞɧɚɬɚɨɬɤɨɢɬɨ
Психиатър към бивш пациент:
ɭɫɜɨɟɧɚɫɥɟɞɧɚɩɪɚɜɟɧɪɟɦɨɧɬɛɚɧɹɢɬɨɚɥɟɬɧɚɆɨɠɟɞɚ
- Как сте, след лечението?
ɛɴɞɟɡɚɤɭɩɟɧɨɛɡɚɜɟɞɟɧɢɥɢɧɟɨɛɡɚɜɟɞɟɧɤɚɤɬɨɢɫɢɥɢɛɟɡ
- Какво да ви кажа, докторе? Преди бях Наполеон, а сега съм никой. ɝɚɪɚɠɁɚɤɨɧɬɚɤɬɢɆɚɪɢɧɨɜɚɬɟɥ
- Ало, 112, в къщата ми пълзи една змия!
- Господине, членувате ли в някоя природозащитна организация?
- Ммне...
- А в партията на зелените?
- Също не.
- Ами, вземете тогава една лопата и пребийте тая гад!
Продава донбаски въглища в чували по 25 кг.

Магазин "Моника" за строителни материали

След поредната си огнестрелна авантюра Джеймс Бонд се събужда и
вижда пред себе си някакъв кротък човек с дълга брада. Джеймс Бонд
става, отива към него и му се представя:
- Бонд. Джеймс Бонд.
А онзи отвръща:
- Петър. Свети Петър.
Седи Джеймс Бонд в бар на крайбрежна улица на живописен залив
и почива след поредната изморителна задача. Към него се приближава
млад келнер, Джеймс Бонд подава ръка и се представя: - Бонд, Джеймс
Бонд.
Келнерът: - Гей, Сергей.
Семейство пенсионери попада в Рая. Слънцето свети, птичките пеят,
красота, радост за душата. Съпругът се обръща и плясва една по врата
на жена си.
- Що така бе, Гошо? Що ме перкаш по врата?
- Щото, ако не беше твоята тъпа диета с овесени ядки, още преди две
години щяхме да сме дошли тука...

ВРЕМЕТО
В четвъртък времето ще бъде предимно слънчево.
В сутрешните часове в низините видимостта ще бъде
намалена. Минималните температури ще са между 3°
и 8°, а максималните между 16° и 21°.
В петък ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от юг-югозапад и температурите ще се
повишат с 2-3 градуса.
В събота от запад ще се заоблачи и ще завали дъжд.
Вятърът от юг ще се усили. Ще остане сравнително
топло.
В неделя и понеделник времето ще е ветровито,
облачно, с валежи. От северозапад ще прониква студен
въздух и температурите ще се понижат - в понеделник
в Северна България максималните ще са между 6° и
11°, а в Южна ще са все още до 20-22°.
Във вторник ще е студено, но вятърът ще отслабне, а облачността ще се разкъсва и намалява.
Дежурен синоптик: Анастасия КИРИЛОВА
www.weather.bg

За справки: 0866/60 760
Венцислав Танчев

Санитарен магазин
Продукти за вашето здраве, медицински консумативи, помощно-тенически средства, ортези и др.
С нов адрес: ул. "Трансмариска" №29
За справки: 0894 52 70 79

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

СУДОКУ

26.10 - 1.11.2012 г.

до Общинския пазар предлага:

Семена, цветя, торф, препарати, торове,
техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

Сканди

Място за
вашата
обява
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Старт на Ученическите игри
С
Николина ЖЕЛЕВА
футболен турнир на
17 октомври т.г бе даден стартът на Ученическите игри 2012/2013 г.
в община Главиница.

– VII клас от общинските
училища.
След оспорвана борба
първо място завоюва отборът на СОУ „Васил Левски”, гр. Главиница, който

26.10 - 1.11.2012 г.

Абонамент'2013
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ

Годишен абонамент - 25,00 лв.
Абонирайте се в редакцията на
вестника и в пощенските станции.
Футбол
лед категорична победа с 5:2 над „Черноморец”
(Бяла) в домакински мач от 10-я кръг на Североизточна В футболна група, отборът на „Белица”
продължава да е на трето място в крайното класиране
с 19 точки.
В следващия кръг, на 28 октомври, беличани ще гостуват на „Добруджа”.

С

април 2013 г.
Второ място зае отборът на ОУ ”Св. Св. Кирил и
Методий”, с. Сокол, а трети остана отборът на ОУ
”Иван Вазов”, с. Зафирово.
В другите две възрастови
Участваха отбори във се класира за участие в групи - VIII – X клас и XI – XII
възрастовата група – V Областния кръг през месец клас в Областния кръг ще

участват също отборите
на СОУ ”Васил Левски”, гр.
езултати от изиграния 8-ми кръг в Западна група на Областното
Главиница.
футболно първенство но отборите от Тутраканска и Главинишка
Отборите-първенци бяха
община:
наградени с грамоти и футФК
"Левски
- 96" (Главиница) - ФК "Добруджа" (Ситово) - 1:3
болни топки, осигурени от
ФК
"Добруджа"
(Искра) - ФК "Панайот Хитов-2006" (Тутракан) - 0:0
Управление “Образование»
ФК "Спортист-Преславци" (Преславци) - ФК "Заря-2006" (Цар Самуна общинската админиил)
3:3
страция.
ФК "Добруджанец-2005" (Алфатар) – ФК "Левски-2" (Ножарево) - 3:2
След нулевото равенство в този кръг ФК „Панайот Хитов-2006”
отстъпи първото място във временното класиране в групата на ФК
"Раковски-2005" (Калипетрово)
Срещите в предстоящия 8-ми кръг:
ФК "Левски-2" (Ножарево) - ФК "Спортист" (Кайнарджа)
ФК "Заря-2006" (Цар Самуил) - ФК "Добруджанец-2005" (Алфатар)
ФК "Айдемир" (Айдемир) – ФК "Спортист-Преславци" (Преславци)
ФК "Панайот Хитов-2006" (Тутракан) - ФК "Раковски-2005" (Калипетрово)
ФК "Брадвари-08" (Брадвари) - ФК "Левски - 96" (Главиница)

Р

Общински спортен празник - II
Н

а 19 октомври се
проведе втората
част на Общинския
спортен празник в Тутракан, в който участваха представители на
училищата от цялата
община и от СПИ „Христо Ботев”, с. Варненци,
информираха от местната администрация.
Празникът включваше
турнири по футбол за
момчета и волейбол – за
момичета и момчета.
Първите места и в
двата спорта заеха отборите на СОУ „Христо
Ботев”, следвани от СОУ
„Йордан Йовков”.
Победителите получиха купи, топки и грамоти
осигурени от Общината,
които им връчи зам.-кметът Милен Маринов.

Вашите празници
ˑʲȱ˖˘˕ʲˑˆˢˆ˘ʺȱˑʲȱȈʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈǷȱ
Скъпи читатели, споделете хубавите моменти в своя живот новороденото бебе и малките палавници, вашата сватба, рожден или имен ден, празници с колеги, купони на компанията!
Изпращайте ни снимки и текст към тях - ние ще ги публикуваме!
e-mail: tgbg@abv.bg

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
6 5151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - при пожар, наводнения, спешна медицинска помощ, катастрофи, произшествия
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 304 - Помпена станция
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан
61 304 - Отдел “Закрила на детето”
60 311 - горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

Честит рожден ден
и да почерпят:

26 октомври – инж. Николай ЗЛАТАРОВ, Старши лес29 октомври - Камен ЗМЕЕВ, Учител, СОУ "Хр. Ботев"
ничей, ДГС-Тутракан
29 октомври - Маринела ИВАНОВА, Спец. "АФО", с.
26 октомври – Ашкън САЛИМ, Гл.спец. „Земи и мери”, Черногор, община Главиница
Община Главиница
30 октомври – Анка ХРИСТОВА, Пенсионерски клуб27 октомври – Айше КАНТАРОВА, Чистач, Община Тутракан
Тутракан
26 октомври – Св. Димитър Солунски, Димитровден

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɪɟɞɩɟɱɚɬɄɚɥɨɹɧɆȺɊɂɇɈȼ
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɫɪɹɞɚɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

