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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 11

Година LII

20 - 26 март 2014 г.

След случая "Лясковец”:

Проблемът с психичноболните остава

Цена 0.60 лв.

Писмо от центъра на
огъня в Украйна

Сходните случаи в общините Тутракан и Главиница, съдебните дела и
възможностите на закона, представят председателят на Районен
съд-Тутракан Спас Стефанов и Районният прокурор Светослав Раев

на стр. 3

ɋɜɟɬɨɫɥɚɜɊȺȿȼ

ɋɩɚɫɋɌȿɎȺɇɈȼ

Калина ГРЪНЧАРОВА
секи ден в Тутракан,
а и в други населени места срещаме
по улиците мъже и жени,
които подминаваме бързо.
„Чукаме на дърво”, дърпаме
кичур коса, „плюем в пазвата” и отминаваме. Част от

В

тези мъже и жени наричаме
„тихи луди”, но има други,
от които ни е страх. В
повечето случаи живеят
самотно, нямат близки или
са изоставени от тях. Те
са болни, психически болни.
За съжаление, и държавата абдикира от тази си

грижа – специализираните
заведения са малко, а бюрокрацията по настаняването – голяма.
Преди десет години Тодор
Балкански „превъртя” и уби
човек, рани още няколко.
Тутракан бе настръхнал
от ужас, докато полицията

Адем АДЕМ е новият
главен инспектор на ИАРА

го открие. Десет години
Балкански е в психиатрични
болници – първо в Ловеч, а
сега – в Карвуна.
В по-близко време, в с. Коларово, друг луд уби и разчлени свой съсед. В селото
също тръпнеха до момента,
на стр. 3

Маргарита ПЕТКОВА и
Добромир БАНЕВ четат
"АБСУРДНИ ВРЕМЕНА"
на Благовещение - 25 март
в Главиница

Заповядайте на 25 март от 15:30 ч.
в залата на Общински съвет-Главиница

Калина ГРЪНЧАРОВА
Тутракан вече има изнесен офис на Изпълнителната агенция по
рибарство и аквакултури.
От началото на м.февруари

В

в него работи гл. инспектор Адем Адем. 40-годишният мъж е родом от с. Цар
Самуил, агроном по професия, с 5-годишен трудов
на стр. 2
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ОБЩИНА

20 - 26.03.2014 г.

Адем АДЕМ е новият главен инспектор на ИАРА
НОВИНИ
ɈɌɄɊɂɌɈɉɂɋɆɈɇȺȽɊȺɀȾȺɇɋɄɂəɋɔȼȿɌɇȺ
ɊȿɎɈɊɆȺɌɈɊɋɄɂəȻɅɈɄȾɈɈȻɅȺɋɌɇɂəɍɉɊȺȼɂɌȿɅ
Поводът за Откритото писмо на Реформаторски блок-Силистра до
Областния управител е разпределените от правителството почти 500
млн. лв. по Инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие
на регионите 2014”, в която за Силистра и областта са определени
само 1 907 760 лв. - т.е. едва 0, 038 % от общата сума. „За властта
мълчанието е удобно. За нас, гражданите това мълчание е позорно”
– пишат реформаторите и задават 5 въпроса.
„Кой реши, че област Силистра не се нуждае от инвестиции за
растеж и устойчиво развитие? И какво направихте Вие, за да защитите потребностите на хората тук, във Вашия роден край? Защо за
град Силистра не е отделен нито един лев? Каква е причината гр.
Дулово - „старата крепост” на ДПС, гр. Тутракан и гр. Главиница да
бъдат „наказани” и за тях и общините им да няма и един лев? Защо
само селища, подвластни на ДПС към момента и на БСП, защо само
такива са предпочетени?”
Гражданското общество трябва „да накара“ властимащите да
работят в полза на хората, да информират и да носят отговорност –
категорични се от Реформаторски блок-Силистра.
ȾȿɄɅȺɊȺɐɂəɇȺɈȻɅȺɋɌɇɂəɋɔȼȿɌɇȺȾɉɋ
По повод пускането от затвора под домашен арест на Октай Енимехмедов, Областния съвет на ДПС излезе с Декларация, с която
изразяват „огромно възмущение и огорчение от решението на САС
за пускането” на Енимехмедов.
С Декларацията, те настояват „народните представители на ДПС /
нашите народни представители/ нашите представители в Народното
събрание/ ръководството на ДПС, нашите евродепутати: да направят
всичко възможно да бъдат сезирани Европейските институции; да
направят всичко възможно за възстановяването на справедливостта”.
ɑȿɋɌȼȺɇȿɇȺȽɈȾɂɇɂɇȺ
ȼɂɋɂɅɂɋɌɊȿɇɋɄɂɉȿɏɈɌȿɇÄɀȿɅȿɁȿɇ´ɉɈɅɄ
В Силистра честваха 110-ата година от основаването на 31-ви силистренски пехотен полк – Железен. Тържеството премина с делова
част в салона на община Силистра, където основното слово държа
д-р Тодор Дюлгеров, председател на дружеството на ветераните.
Пред паметника на героичния полк бе втората част с панихида,
отслужена от Доростолския митрополит Амвросий, както и със слова
на областния управител Насуф Насуф и на зам.-кмета на община
Силистра Денка Михайлова. Възпоменанието бе и по повод 69-ата
година на Дравската епопея. Около 20 ветерани от Железния полк
участваха в тържеството, за да споделят годишнината.
За 70-ата година от края на Втората световна война (през 2015 г.)
би трябвало да е готова мемориалната стена на славата, която ще
се намира в района на паметника на 31-ви полк. Предвидено е на
нея да бъдат изписани имената на 446 войни-герои. През 2005 г. за
целта е бил създаден Инициативен комитет, от чието име е предложен
проект, вече утвърден от специална комисия към Министерството на
културата. На основата на него ще се иска строително разрешение
от община Силистра, за да започне градежът.
ȼɔɁɆɈɀɇɂɋȺɑȺɋɌɂɑɇɂɁȺȾȿɃɋɌȼȺɇɂəɇȺ
ɋɂɊȿɇɂɉɈɊȺȾɂɂɁȼɔɊɒȼȺɇȿɇȺ
ɌȿɏɇɂɑȿɋɄȺɉɊɈɎɂɅȺɄɌɂɄȺ
ȼɴɜɜɪɴɡɤɚɫɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚɧɚɫɢɪɟɧɧɨ
ɨɩɨɜɟɫɬɢɬɟɥɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɚ ɜɴɡɦɨɠɧɢ ɱɚɫɬɢɱɧɢ ɡɚɞɟɣɫɬɜɚɧɢɹɧɚɨɬɞɟɥɧɢɫɢɪɟɧɢɡɚɜɪɟɦɟɬɨɞɨɝɜ
ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬ
ɉɪɢɡɨɜɚɜɚɦɟɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɧɚɨɛɥɚɫɬɬɚɞɚɡɚɩɚɡɹɬɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟɢɞɚɧɟɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɬɧɢɳɨɩɨɫɥɭɱɚɹ±ɟɨɛɪɴɳɟɧɢɟɬɨ
ɧɚɈȾɧɚɆȼɊɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
Ɉɝɧɟɛɨɪɰɢɫɚɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɥɢɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɳɟɬɢɩɪɢɩɨɠɚɪɢɜɫɭɯɢɬɪɟɜɢɜɴɡɧɢɤɧɚɥɢɧɚɦɚɪɬɉɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹɬɚ
ɫɚɫɬɚɧɚɥɢɤɪɚɣɌɭɬɪɚɤɚɧɢɋɬɚɪɨɫɟɥɨɋɩɚɫɟɧɢɫɚɩɱɟɥɧɢ
ɤɨɲɟɪɚɢɫɤɥɚɞɨɜɚɛɚɡɚɤɨɢɬɨɫɟɧɚɦɢɪɚɥɢɜɨɩɚɫɧɚɛɥɢɡɨɫɬɞɨɨɝɧɢɳɚɬɚ
Ɉɝɧɟɛɨɪɰɢ ɫɩɚɫɢɯɚ ɨɬ ɨɩɨɠɚɪɹɜɚɧɟ ɨɜɰɟɮɟɪɦɚ ɤɪɚɣ
ɫɟɥɨɑɟɪɧɨɝɨɪɧɚɦɚɪɬɌɹɛɢɥɚɡɚɫɬɪɚɲɟɧɚɨɬɝɨɪɹɳɢ
ɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɚɛɥɢɡɨɫɬɫɭɯɢɬɪɟɜɢɡɚɩɚɥɟɧɢɫɥɟɞɧɟɛɪɟɠɧɚɪɚɛɨɬɚɫɨɬɤɪɢɬɨɝɴɧɋɭɯɢɬɪɟɜɢɫɚɝɨɪɟɥɢɨɳɟɤɪɚɣ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɫɟɥɨɄɨɥɚɪɨɜɨȿɤɢɩɢɧɚɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɢɬɟɡɜɟɧɚɫɚɫɟɫɩɪɚɜɢɥɢɫɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹɬɚɩɪɟɞɢɞɚ
ɫɟɫɬɢɝɧɟɞɨɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɡɚɝɭɛɢ

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
На основание чл.140, ал.4 и ал. 5 от Закона за
Публичните финанси на 21.03.2014 г., от 9:00 часа в
Заседателната зала на Общински съвет-Тутракан,
ще се проведе публично обсъждане на ОТЧЕТА за Бюджет-2013 на Община Тутракан.
Покана за активно участие в публичното обсъждане
се отправя към всички граждани от общината.
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

Обява
Фирма „АА-Фарма” ЕООД уведомява за инвестиционното си намерен да извърши сондаж на
тръбен кладенец с дълбочина 200 м в землището на с. Шуменци, местност „Айвълък”, имот
№050036.

от стр. 1 ОДБХ за превоза.
Ролята на инспектора е да следи
за екологични катастрофи и веднага да сигнализира. На територията
на община Тутракан има много
зарибени водоеми, проверяваме
и язовирите.”
Следене спазването на забраните за риболов също е в приоритетните дейности на гл. инспектор.
„В момента има две забрани – за
щуката-хищник и за бялата риба,
информира още той. До 15 април
ще влезе пълната забрана за
риболов.
В близко време се очаква офисът на ИАРА в Тутракан да бъде
оборудван с автомобил и лодка, а

стаж като контрольор на
бившата общинска фирма
„Комунални дейности”.
Общински съветник от ДПС.
„80% от дейността на главния
инспектор е навън, пояснява Адем.
Тя се състои в проверки на документите за изрядност на рибарите,
на хранителната верига включваща
ресторантите и обектите - всички, които предлагат замразена
или свежа риба. Проверява се
произход на рибата, качеството
на рибата, а ако тя се превозва с
транспортно средство се проверяват и дали има разрешително от

също да бъде отпусната още една
щатна бройка – за специалистнадзирател.”
При съвместна операция в Силистренска област за иззети общо
500 метра бракониерски мрежи по
поречието на р. Дунав, в забранени
места (около хотел „Дръстър” в Силистра). От язовира в с. Антимово
са иззети две мрежи от по 70-80 м.
Нарушителите не са установени, но
им са прибрани уредите.
В Тутракан има съставени досега
десетина протоколи на различни
обекти, стана ясно още от разговора с Адем Адем. Проверявани
са основно лодки и няколко хранителни обекти. Няма констати-

рани нарушения. „Усещам, че има
дисциплина сред нашите рибари.
Всички си попълват дневниците,
съвестни са, предполагам, че ще
се сработим.” – надява се инспекторът, чийто район е голям – от с.
Малък Преславец, през Антимово
до лодкостоянката на Бръшлян,
до 450-я км.
Не са малки и глобите при нарушения: за любителския риболов
глобите са от 200 до 600 лв., за
промишления риболов – от 500
до 1800 лв. Един нарушител може
да получи акт по няколко члена от
закона, за различни нарушения, а
също да му се конфискуват риболовните уреди и лодката.

Агрометеорологичен обзор за област Силистра
Й.Чешмеджиев - метеоролог,
М.Илиев - агрометеоролог
Метеорологична обсерватория - Силистра към НИМХ-Варна
туденият сезон на годината е основен период
оказващ влияние не само
върху реакцията на растенията към
неблагоприятните зимни условия,
но и върху бъдещата реколта на
земеделските култури. Продължителният период на безвалежни дни
през есента и зимата, по-високите
топлинни постъпления и протичащите слабоактивни вегетационни
процеси при зимните житни култури през повечето дни, наруши
темповете на формиране на есенно-зимния воден запас в почвата
в периода, когато следва той да
се натрупва и да представлява
резерв за началото на активния
вегетационен сезон.
В средата на януари в еднометровия почвен слой при пшеница
влагата остана близка до средните
количества – 89% от ППВ /пределната полска влагоемност/. В години, когато и топлинният фактор, и

С

количествата на валежите са били
в нормални граници, почвените
влагозапаси в еднометровия слой
обикновено достигат пределната
полска влагоемност още през
януари и навлизат в по-дълбоките пластове. Благодарение на
падналите валежи от дъжд и сняг
през третата декада на януари,
водните запаси през февруари
се подобриха значително, а количествата в повече навлизаха във
втория метър.
Валежите през есенно-зимния
период бяха разпределени твърде
неравномерно и през отделните
месеци и в отделните райони на
Силистренска област. Сумата на
падналите количества за периода
Х.2013 г.-II-ри 2014 г., достигна до
280 л/м2 /133% от средната многогодишна норма/, от които 54%
от тях са през м. октомври 2013
г. Падналите количества в района
през първата половина на март в 9
валежни дни със сума 30-60 л/м2,
поддържаха доброто овлажнение
само на повърхността на почвата.
Топлинните постъпления през ме-

сеца, макар и малко над нормата,
ще окажат съществено значение
върху развитието на всички земеделски култури. По-високите
температури и активното протичане на вегетационните процеси
при засетите вече пролетници ще
доведе до значително изразходване на влагата в почвата /на 07.03. в
слоя 0-100 см общия запас влага
бе 96 % от ППВ/. При есенниците
ще бъде отбелязан напредък в
развитието, но ще се наблюдава
изоставане в растежа.
Вретененето се очаква да настъпи значително по-рано и при
по-малка височина /20-25 см/.
По време на тази фаза растенията формират класа и условията
на овлажнение са решаващи. В
години с подобни аномалии в климатичен аспект, ниските растения
по-трудно формират репродуктивните си органи, остават по-слаби
и са по-неустойчиви към екстремуми, стават по-лесен гостоприемник на болести и вредители,
вложените разходи за прилагане
на навременни агротехнически

практики са по-големи. Подобни
условия, с неритмично попълване
на запасите от влага през есенно-зимния период и наличие на
по-високи топлинни постъпления
през последното десетилетие са
наблюдавани през 2006/07г. и
2008/09 г., когато добивите са
били под средните за всеки район;
подобен е ефекта и при изключително влажния есенно-зимен
период – 2009/10 г. – получените
добиви са високи, но зърното бе
с лоши хлебопекарни качества.

Любопитни факти
Месец март- 1910 г. – температурите през март се оказали
по-ниски от февруарските; 1916
г. – твърде топло, бадемите и зарзалите прецъфтели и завързали
плод; 1973 – снежната покривка
в Северна България през второто
десетдневие достигнала 30-40 см,
а в района на Силистра, Русе и
Кубрат – до 60-80 см, пътищата
били затрупани, а съобщенията –
прекъснати.
Източник: Паралел 44
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СЪОБЩЕНИЕ

ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɩɪɢɡɨɜɚɜɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɞɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɬ
ɞɨɦɚɲɧɢɬɟɫɢɤɭɱɟɬɚɢɞɚɧɟɝɢɩɭɫɤɚɬɫɜɨɛɨɞɧɨɢɛɟɡɧɚɞɡɨɪ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɋɴɝɥɚɫɧɨɇɚɪɟɞɛɚʋɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɤɚɤɬɨ ɢ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɧɚɪɟɞɛɚɬɚ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɬɨ ɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɧɟɬɨɧɚɦɟɫɬɧɢɬɟɬɚɤɫɢɢɰɟɧɢɧɚɭɫɥɭɝɢɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟɧɚɤɭɱɟɬɚ
ɫɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢ
ɞɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɬɤɭɱɟɬɚɬɚɫɢ
ɞɚɡɚɩɥɚɬɹɬɝɨɞɢɲɧɚɬɚɤɫɚɨɬɥɜɡɚɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɟɬɨɢɦ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɬɫɟɨɬɬɚɤɫɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟɧɚɤɭɱɟɬɚɩɨɱɥ
ɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɬɚɞɟɣɧɨɫɬ
ɤɭɱɟɬɚɧɚɢɧɜɚɥɢɞɢɫɥɭɠɟɛɧɢɤɭɱɟɬɚɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɟɧɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɚ ɢɡɞɪɴɠɤɚ ɤɭɱɟɬɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɡɚ ɨɩɢɬɧɢ ɰɟɥɢ
ɤɭɱɟɬɚɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɨɬȻɴɥɝɚɪɫɤɢɹɱɟɪɜɟɧɤɪɴɫɬɤɚɫɬɪɢɪɚɧɢ
ɤɭɱɟɬɚɢɥɨɜɧɢɤɭɱɟɬɚ
 ɩɨɞ ɧɢɤɚɤɴɜ ɩɪɟɞɥɨɝ ɞɚ ɧɟ ɝɢ ɩɭɫɤɚɬ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɢ ɛɟɡ
ɧɚɞɡɨɪɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
Ⱥɩɟɥɢɪɚɦɟ ɤɴɦ ɜɫɢɱɤɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢ ɞɚ ɫɟ ɨɛɴɪɧɚɬ ɤɴɦ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɟɧɥɟɤɚɪɡɚɤɚɫɬɪɚɰɢɹɧɚɤɭɱɟɬɚɬɚɫɢɬɴɣɤɚɬɨ
ɤɚɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟɤɭɱɟɬɚɫɚɨɫɜɨɛɨɞɟɧɢɨɬɝɨɞɢɲɧɚɬɚɤɫɚ
ɇɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟɧɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɥɢɤɭɱɟɬɚɬɚɫɢɜɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɳɟɫɟɧɚɥɚɝɚɬɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɢɝɥɨɛɢɜɪɚɡɦɟɪɨɬ
ɞɨɥɜɄɭɱɟɬɚɬɚɦɨɝɚɬɞɚɫɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɬɢɜɤɦɟɬɫɬɜɚɬɚ
ɩɨɦɟɫɬɨɠɢɜɟɟɧɟ
ɇɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟɧɟɡɚɩɥɚɬɢɥɢɝɨɞɢɲɧɚɬɚɬɚɤɫɚɡɚɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɟɧɚɤɭɱɟɨɬɥɜɳɟɫɟɧɚɥɚɝɚɬɝɥɨɛɢɜɪɚɡɦɟɪɨɬ
ɞɨɥɜɌɚɤɫɚɬɚɦɨɠɟɞɚɫɟɡɚɩɥɚɬɢɢɜɤɦɟɬɫɬɜɚɬɚɩɨ
ɦɟɫɬɨɠɢɜɟɟɧɟ
Ƚɨɞɢɲɧɚɬɚ ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɟ ɧɚ ɤɭɱɟ ɫɟ ɫɴɛɢɪɚ ɨɬ
ɝɜɤɦɟɬɫɬɜɚɬɚɩɨɧɚɫɟɥɟɧɢɦɟɫɬɚɢɜɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ±Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ³Ɇɟɫɬɧɢɩɪɢɯɨɞɢ´
ɂɧɮɨɪɦɢɪɚɦɟ ȼɢ ɫɴɳɨ ɢ ɡɚ ɬɨɜɚ ɱɟ ɤɴɦ ɈȾȻɏ ± ɋɢɥɢɫɬɪɚ±ɮɢɥɢɚɥɌɭɬɪɚɤɚɧɟɫɬɚɪɬɢɪɚɥɚɤɚɦɩɚɧɢɹɡɚɱɢɩɢɪɚɧɟɧɚɞɨɦɚɲɧɢɢɫɥɭɠɟɛɧɢɤɭɱɟɬɚɢɡɚɜɴɜɟɠɞɚɧɟɬɨ
ɢɦɜɞɴɪɠɚɜɧɢɹɪɟɝɢɫɬɴɪɁɚɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɜɴɩɪɨɫɚ ɫɟ ɨɛɴɪɧɟɬɟ ɤɴɦ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɟɧɥɟɤɚɪ
ɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȾɪȾɋɌȿɎȺɇɈȼ

„Да изчистим България …” – с повече мисъл и
грижа за себе си и бъдещето на децата ни!
Да изчистим България за един ден? Можем да опазим
България чиста за себе си и бъдещите поколения!
“Никой не е толкова мъдър, че да няма какво да научи
от природата.” - гласи една поговорка.
Разхождали ли сте се край реката, в планината или
по морския бряг? А направиха ли Ви впечатление многобройните разхвърляни опаковки от вафли, бонбони и
други? Оказва се, че от тези опаковки природата не
може да се изчисти сама – те са полиетилен, който
не се разлага в природата. Ако искаме тези кътчета
да са красиви и очарователни не трябва да хвърляме
безотговорно отпадъците си.
Да опазим България чиста с повече мисъл и грижа
за бъдещето!
Ако искаме населените ни места да са чисти и
приветливи трябва да изхвърляме отпадъците си в
контейнерите, и да почистваме замърсените терени.
Нека да почистим парковете, за да не играят децата
ни в отпадъци и мръсотия!
България ни е една. Ние сме тези, които трябва да
се грижим за нея. Така както се грижим за нашият
дом, така трябва да се погрижим и за чиста природа
и околна среда.
Нека всички заедно излезем на 26 - ти април и покажем, че не сме безразлични към всичко това!
Като всеки активен човек, който е пътувал по света
и е видял колко красива и подържана е природата в
другите страни, нека направим нашата родина един
истински рай и заедно се включим в инициативата,
защото искаме да живеем в една красива България,
която гордо да наречем свой дом.
Да мислим за околната среда означава да мислим за
себе си. Нека заедно превърнем България в едно по чисто и уютно място за живеене!
Нека се възхищаваме на това, което не можем да
създадем сами!
Кмет на Община Тутракан:
/Д–р Димитър СТЕФАНОВ/
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Проблемът с психичноболните остава Писмо от центъра на огъня в Украйна
/истината от писмо на роднини живеещи в Киев/

от стр. 1
в който полицията успя да
го хване.
Последният случай, вече не на
наша територия, в Лясковец, е
сходен, жертвите този път са по-

лицаи. В тази връзка, по линия на
службата „Контрол на общоопасните средства” полицията извършва
проверки в Силистренска област,
информираха от ОДМВР-Силистра.
Прочее, тези проверки са валидни
за цялата страна.

Спас СТЕФАНОВ, Председател на
Районен съд-Тутракан:
 ɉɫɢɯɢɱɧɨɛɨɥɧɢɬɟ ɝɪɚɠɞɚɧɢ ɫɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚ ɧɚɲɢɹ
ɪɚɣɨɧɉɪɨɛɥɟɦɴɬɟɜɪɟɡɭɥɬɚɬɧɚɫɬɪɟɫɨɜɢɫɢɬɭɚɰɢɢɧɚ
ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɩɨɞɥɨɠɟɧɢ ɯɨɪɚɬɚ
ɧɨɬɨɜɚɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɬɚɱɚɫɬ
Ɂɚɤɨɧɨɜɢɬɟ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚ ɛɥɢɡɴɤ ɧɚ
ɫɴɫɟɞ ɫ ɬɚɤɢɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɚ
ɞɚɞɟɧɢɜɁɚɤɨɧɚɡɚɡɞɪɚɜɟɬɨ
ɱɥ  ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ ɟ ɫɥɟɞɧɚɬɚ ɯɨɪɚɬɚ
ɤɨɢɬɨɢɦɚɬɩɪɨɛɥɟɦɦɨɝɚɬɞɚ
ɫɟɡɢɪɚɬ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɉɨɥɢɰɢɹɬɚ
ɢɥɢ ɱɪɟɡ Ɋɚɣɨɧɧɚ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚɌɭɬɪɚɤɚɧ Ɉɛɢɤɧɨɜɟɧɨ
ɩɨɥɢɰɢɹɬɚ ɢɡɜɴɪɲɜɚ ɫɜɟɬɤɚɜɢɱɧɨ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ
ɧɚ  ɞɧɢ ɉɪɨɜɟɪɤɚɬɚ ɫɟ
ɢɡɩɪɚɳɚ ɧɚ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ ɢ ɚɤɨ
ɬɨɣ ɩɪɟɰɟɧɢ ɱɟ ɧɚɢɫɬɢɧɚ ɫɚ
ɧɚɥɢɰɟ ɞɚɧɧɢ ɡɚ ɩɫɢɯɢɱɧɨ
ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟɬɨɣɩɪɚɜɢɢɫɤɚɧɟ
ɡɚɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɚɦɹɪɤɚɜɫɴɞɚ
Ɍɭɤ ɡɚɩɨɱɜɚɬ ɡɚɤɨɧɨɜɢɬɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɋɴɞɴɬ ɨɛɪɚɡɭɜɚ
ɱɚɫɬɧɨɧɚɤɚɡɚɬɟɥɧɨ ɞɟɥɨ
ɧɚɫɪɨɱɜɚ ɝɨ ɢ ɟ ɞɥɴɠɟɧ ɞɚ
ɢɡɩɪɚɬɢ ɧɚ ɛɨɥɧɢɹ ɤɨɩɢɟ ɨɬ
ɢɫɤɚɧɟɬɨ ɢ ɩɪɢɡɨɜɤɚ Ɂɚ ɦɟɧ
ɟɦɚɥɤɨɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɧɨɤɨɝɚɬɨ
ɢɦɚɦɟ ɧɚɫɪɟɳɚ ɩɫɢɯɢɱɧɨɛɨɥɟɧɱɨɜɟɤɞɚɝɨɩɪɢɡɨɜɚɜɚɦɟ
ɞɚ ɦɭ ɜɪɴɱɜɚɦɟ ɢɫɤɚɧɟ ɢ
ɜɫɢɱɤɨ ɬɨɜɚ ɡɚ ɞɚ ɦɭ ɫɩɚɡɢɦɩɪɚɜɚɬɚɈɬɜɚɪɹɦɫɤɨɛɚ
ɢɦɚɯɦɟɫɥɭɱɚɣɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚ±
ɟɞɢɧɛɨɥɟɧɩɪɟɞɜɪɴɱɢɬɟɥɢɬɟ
ɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɦɟ ɩɨɥɢɰɚɢ ɧɚɤɴɫɚɥɧɚɞɪɟɛɧɢɩɚɪɱɟɧɰɚɩɪɢɡɨɜɤɚɬɚɢɢɫɤɚɧɟɬɨ
ɧɚɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚɬɚɢɝɢɢɡɹɥ
ɋɥɟɞ ɬɨɜɚ ɢɦɚ ɞɧɟɜɟɧ
ɫɪɨɤ ɞɨ ɩɴɪɜɨɬɨ ɧɚɫɪɨɱɟɧɨ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟ ɜ ɤɨɟɬɨ
ɛɨɥɧɢɹɬ ɞɚ ɫɢ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ
ɡɚɳɢɬɚɬɚɄɚɤɝɨɩɪɚɜɢɬɨɜɚɟ
ɨɬɞɟɥɟɧɜɴɩɪɨɫ«
ɇɚ ɩɴɪɜɨɬɨ ɫɴɞɟɛɧɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɫɟ ɞɚɜɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ
ɧɚɛɨɥɧɢɹɞɚɞɚɞɟɨɛɹɫɧɟɧɢɹ
ɩɨ ɢɫɤɚɧɟɬɨ ɢ ɫɴɞɴɬ ɞɚ ɩɪɢɞɨɛɢɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɤɚɤɜɨ ɟ
ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨɦɭɪɚɡɩɢɬɜɚɬɫɟ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɢɬɟ ɢ ɫɟ ɢɡɫɥɭɲɜɚ
ɟɤɫɩɟɪɬɩɫɢɯɢɚɬɴɪ Ɂɚɞɚɱɚɬɚ
ɟɞɚɫɟɪɟɲɢɜɴɩɪɨɫɚɢɦɚɥɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬ ɨɬ ɧɚɡɧɚɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɫɴɞɟɛɧɨɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɧɚ
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ Ⱥɤɨ ɫɴɞɴɬ ɪɟɲɢ
ɱɟ ɢɦɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬ ɬɨɣ ɹ
ɧɚɡɧɚɱɚɜɚ ɜɤɥ ɢ ɜɟɳɨ ɥɢɰɟ
ɤɨɟɬɨɞɚɢɡɝɨɬɜɢɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚɬɚ
ɇɚ ɜɟɳɨɬɨ ɥɢɰɟ ɫɚ ɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢ ɩɨɧɟ ɞɜɟ ɫɟɞɦɢɰɢ
ɡɚ ɞɚ ɹ ɧɚɩɪɚɜɢ ɋɥɟɞ ɬɨɜɚ
ɫɟ ɧɚɫɪɨɱɜɚ ɜɬɨɪɨɬɨ ɫɴɞɟɛɧɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɡɚ ɤɨɟɬɨ ɧɟ ɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɬɨɧɚ
ɛɨɥɧɢɹɧɨɩɚɤɫɟɩɪɢɡɨɜɚɜɚɢ
ɢɦɚɩɪɚɜɨɞɚɩɪɢɫɴɫɬɜɚɢɞɚ
ɫɟɡɚɳɢɬɚɜɚɥɢɱɧɨɁɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɟ ɞɚ ɢɦɚ ɡɚɳɢɬɧɢɤ ɧɚ
ɛɨɥɧɢɹȺɤɨɬɨɣɧɟɞɨɣɞɟɫɴɫ
ɡɚɳɢɬɧɢɤɤɚɤɜɚɬɨɟɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚɫɴɞɴɬɧɚɡɧɚɱɚɜɚɫɥɭɠɟɛɟɧ
ɬɚɤɴɜ
Ʉɚɤɜɢɫɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ
ɧɚ ɫɴɞɚ ɩɪɢ ɜɬɨɪɨɬɨ ɡɚɫɟ
ɞɚɧɢɟ"
 ɋɴɞɴɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɤɪɚɬɢ
ɞɟɥɨɬɨ ɤɚɬɨ ɧɟ ɜɡɟɦɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɚ ɦɹɪɤɚ
ɦɨɠɟɞɚɧɚɥɨɠɢɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɚ
ɦɹɪɤɚɌɟɫɚɬɪɢɜɢɞɚɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟ ɩɪɢ ɛɥɢɡɤɢ ɢɥɢ ɪɨɞɧɢɧɢ ɤɨɢɬɨ ɞɚ ɩɨɟɦɚɬ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɧɚɞɡɨɪɢɥɟɱɟɧɢɟ
ɜɬɨɪɚɬɚɦɹɪɤɚɟɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟ
ɜ ɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨ ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɧɨ

ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɧɚɣɬɟɠɤɨɬɨ ±
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɨ ɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟ ɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧɚ
ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɧɚɛɨɥɧɢɰɚɤɚɤɜɚɬɨɡɚɧɚɲɢɹɪɚɣɨɧɟɜɝɪȻɹɥɚ
ɋɴɞɴɬɦɨɠɟɞɚɜɡɟɦɟɪɟɲɟɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɨ ɩɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ
ɞɜɟ ɦɟɪɤɢ ɫɚɦɨ ɚɤɨ ɤɨɦɭɥɚɬɢɜɧɨ ɫɚ ɧɚɥɢɰɟ ɫɥɟɞɧɢɬɟ
ɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜɤɢɞɚɢɦɚɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɧɨɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟɩɨɫɨɱɟɧɨɜ
Ɂɚɤɨɧɚɡɚɡɞɪɚɜɟɬɨɥɢɰɟɬɨɞɚ
ɨɬɤɚɡɜɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɧɨ ɥɟɱɟɧɢɟ
ɢɞɚɟɨɩɚɫɧɨɡɚɫɟɛɟɫɢɢɥɢ
ɡɚɨɤɨɥɧɢɬɟȺɤɨɟɞɧɚɨɬɬɟɡɢ
ɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜɤɢɥɢɩɫɜɚɧɢɟɧɟ
ɦɨɠɟɦɞɚɦɭɧɚɥɨɠɢɦɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɚɦɹɪɤɚ
 Ʉɚɤɜɚ ɟ ɞɪɭɝɚɬɚ ɩɪɨɰɟ
ɞɭɪɢ"
 Ⱦɪɭɝɚɬɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɟ ɩɨ
ɱɥɨɬɇɄɌɹɫɟɩɪɢɥɚɝɚɬɨɝɚɜɚɤɨɝɚɬɨɛɨɥɧɢɹɬɢɡɜɴɪɲɜɚ ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹ ɉɨ ɜɪɟɦɟ
ɧɚ ɪɚɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɤɨɝɚɬɨ ɫɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɨɜɚ ɫɟ ɡɚɩɨɱɜɚ
ɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨɧɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ
ɫɯɨɞɧɚɫɬɨɜɚɡɚɤɨɟɬɨɝɨɜɨɪɢɯɦɟɞɨɫɟɝɚ
Ɇɧɨɝɨɟɞɴɥɝɚɩɪɨɰɟɞɭ
ɪɚɬɚ
Ⱦɚɬɚɤɚɟɢɥɨɲɨɬɨɟɱɟ
ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɟɬɨ ɛɨɥɧɢɬɟ ɡɚ ɤɨɢɬɨ
ɫɟɜɨɞɹɬɞɟɥɚɡɚɧɚɥɚɝɚɧɟɧɚ
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɚɦɹɪɤɚɫɬɨɹɬɩɨ
ɞɨɦɨɜɟɬɟɫɢ
ɂɫɚɨɩɚɫɧɢɡɚɨɤɨɥɧɢɬɟ
Ʉɨɥɤɨɬɨɢɞɚɫɟɦɴɱɢɦɞɚ
ɫɴɤɪɚɳɚɜɚɦɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ
ɫɴɝɥɚɫɧɨɡɚɤɨɧɚɬɹɧɹɦɚɤɚɤ
ɞɚɛɴɞɟɩɨɤɪɚɬɤɚɨɬɦɟɫɟɰ
Ɉɬɞɟɥɧɨ ɫɥɟɞ ɤɚɬɨ ɜɥɟɡɟ ɜ
ɫɢɥɚɪɟɲɟɧɢɟɬɨɧɚɫɴɞɚɧɢɟ
ɢɡɩɪɚɳɚɦɟ ɪɟɲɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɛɨɥɧɢɰɚɬɚɜȻɹɥɚɢɬɟɬɪɹɛɜɚ
ɞɚɝɨɢɡɩɴɥɧɹɬ
ȼɤɚɤɴɜɫɪɨɤ"
 Ʉɨɝɚɬɨ ɢɦɚɬ ɩɚɪɢ ɬɨɝɚɜɚ ɢɡɩɪɚɳɚɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ ɡɚ
ɛɨɥɧɢɹ
 ɂɦɚ ɥɢ ɦɧɨɝɨ ɬɚɤɢɜɚ
ɱɚɫɬɧɢ ɧɚɤɚɡɚɬɟɥɧɢ ɞɟɥɚ ɜ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɹɫɴɞ"
 ɋɩɪɚɜɤɚɬɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ
ɬɪɢɝɨɞɢɧɢɫɨɱɢɱɟɩɨɁɚɤɨɧɚ
ɡɚ ɫɚ  ɧɚ ɛɪɨɣ ɉɪɟɡ 
ɝ±ɩɪɟɡɝ±ɢɩɪɟɡ
ɝ±
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɚɬɚɦɹɪɤɚɤɨɹɬɨ
ɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɧɚɥɨɠɟɧɚɤɚɬɨ
ɫɪɨɤɟɞɨɦɟɫɟɰɚɋɥɟɞɤɚɬɨ
ɬɟɢɡɬɟɤɚɬɩɪɨɫɬɨɜɛɨɥɧɢɰɚɬɚ
ɫɚɩɪɢɧɭɞɟɧɢɞɚɝɨɩɭɫɧɚɬɇɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɤɚɤɜɨ ɫɟ ɩɨɥɭɱɚɜɚ
ȼ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɧɚ ɥɟɱɟɧɢɟɬɨ ɜ
ɛɨɥɧɢɰɚɬɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪɚ ɬɚɦ
ɛɨɥɟɫɬɬɚɫɟɨɜɥɚɞɹɜɚɄɨɝɚɬɨ
ɫɟ ɜɴɪɧɚɬ ɨɛɚɱɟ ɬɟɡɢ ɛɨɥɧɢ
ɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨ ɧɹɦɚ ɤɨɣ ɞɚ ɝɢ
ɧɚɞɡɢɪɚɜɚɞɚɫɥɟɞɢɞɚɥɢɫɢ
ɩɢɹɬɥɟɤɚɪɫɬɜɚɬɚɬɟɧɹɦɚɬɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɚ ɫɢ ɝɢ ɤɭɩɭɜɚɬ ɢ
ɛɨɥɟɫɬɬɚɫɟɨɬɤɥɸɱɜɚɧɚɧɨɜɨ
Ɍɭɤ ɥɢɩɫɜɚ ɫɨɰɢɚɥɧɢɹɬ ɟɥɟɦɟɧɬɨɬɫɬɪɚɧɚɧɚɞɴɪɠɚɜɚɬɚ
Ɂɚɬɨɜɚ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨ ɟɞɧɢ ɢ
ɫɴɳɢɯɨɪɚɫɟɜɴɪɬɹɬ
ɉɨ ɱɥ  ɫɥɭɱɚɢɬɟ ɫɚ ɩɨ
ɪɹɞɤɨ ɧɨ ɡɚ ɫɴɠɚɥɟɧɢɟ ɢ
ɬɭɤ ɢɦɚɦɟ ɢɡɜɴɪɲɟɧɢ ɬɟɠɤɢ
ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹɭɛɢɣɫɬɜɚɉɪɟɞɢɝɫɥɭɱɚɹɬÄȻɚɥɤɚɧɫɤɢ´ɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
Ʉɴɞɟɟɬɨɣɫɟɝɚ"Ɉɳɟɜ
ɥɨɜɟɲɤɚɬɚɛɨɥɧɢɰɚ"
 ɇɟ ɜ ÄɄɚɪɜɭɧɚ´ ɟ ɨɬ ɬɪɢ
ɦɟɫɟɰɚȾɪɭɝɢɹɬɫɥɭɱɚɣɛɟɲɟ
ɜ ɫ Ʉɨɥɚɪɨɜɨ ɤɨɝɚɬɨ ɛɟɲɟ
ɪɚɡɱɥɟɧɟɧɬɪɭɩɧɚɦɴɠ

В редакцията на „Тутракански
глас” периодично има запитвания
защо видимо психично болни се
разхождат по улиците на града,
граждани разказват случаи за заплахи и закани, тормоз на съседи
(особено живеещите в жилищни

блокове).
Дали да звъним на тел. 112 или
да пишем жалби до прокуратурата
и полицията, питат читателите. Отговорите - от председателя на Районен съд-Тутракан Спас Стефанов и
Районния прокурор Светослав Раев.

Светослав РАЕВ, Районен прокурор:
ȼɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟɧɚɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚɬɚ ɫɚ ɞɚɞɟɧɢ ɜ ɧɨɜɢɹ
Ɂɚɤɨɧɡɚɡɞɪɚɜɟɬɨɨɬɝ
ɉɪɚɜɨɦɨɳɢɹɬɚɧɚɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚɬɚɫɚɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɧɚɣɜɟɱɟ
ɜɴɜ ɜɪɟɦɟɬɨ ɨɬɧɨɫɧɨ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚɡɚɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɧɚ
ɥɢɰɚɤɨɢɬɨɢɦɚɬɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢ
ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹɧɚɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɥɟɱɟɧɢɟ ɇɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɥɟɱɟɧɢɟ
ɫɬɚɜɚɫɪɟɲɟɧɢɟɫɚɦɨɢɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɧɚɫɴɞɚ
ɉɪɟɞɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ ɛɟɲɟ
ɩɨɨɩɪɨɫɬɟɧɚ ɢ ɩɨɛɴɪɡɚ
ɋɟɝɚ ɜ ɧɚɣɞɨɛɪɢɹ ɫɥɭɱɚɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ ɟ ɨɤɨɥɨ ɟɞɢɧ
ɦɟɫɟɰ
ɇɚ ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ
ɥɢɰɚɬɚ ɩɨ ɱɥ ɚɥ ɬ 
ɢ  ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɟɬɨ
ɚ ɬɨɜɚ ɫɚ ɥɢɰɚ ɫ ɩɫɢɯɢɱɧɨ
ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟɜɢɡɢɪɚɧɨɜɬɟɡɢ
ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɢ ɤɨɢɬɨ ɩɨɪɚɞɢ
ɬɨɜɚ ɫɢ ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟ ɦɨɝɚɬ
ɞɚ ɢɡɜɴɪɲɚɬ ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɟ
ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬ
ɡɚɛɥɢɡɤɢɬɟɫɢɡɚɨɤɨɥɧɢɬɟ
ɡɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ ɢ ɡɚ ɫɚɦɢɬɟ
ɫɟɛɟ ɫɢ ȼ ɫɥɭɱɚɹ ɬɪɹɛɜɚ
ɞɚ ɫɚ ɧɚɥɢɰɟ ɤɨɦɭɥɚɬɢɜɧɨ
ɞɚɞɟɧɢɬɟɨɛɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɚ±ɨɬ
ɟɞɧɚɫɬɪɚɧɚɞɚɢɦɚɬɩɫɢɯɢɱɧɨɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟɚɨɬɞɪɭɝɚɞɚ
ɫɚ ɨɩɚɫɧɢ ɢɥɢ ɤɚɤɬɨ ɧɢɟ ɝɨ
ɧɚɪɢɱɚɦɟ Äɡɚ ɫɟɛɟ ɫɢ ɢɥɢ ɢ
ɡɚɨɤɨɥɧɢɬɟ´
Ɂɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɬɨ ɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɫɬɚɜɚɫɪɟɲɟɧɢɟɧɚɊɚɣɨɧɧɢɹɫɴɞɩɨɧɚɫɬɨɹɳɚɞɪɟɫ
ɧɚɥɢɰɟɬɨɂɦɚɟɞɧɨɢɡɤɥɸɱɟɧɢɟ ± Ɋɚɣɨɧɧɢɹɬ ɫɴɞ ɩɨ
ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɧɚ ɥɟɱɟɛɧɨɬɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɝɚɬɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɥɢɰɟɬɨ ɟ ɦɧɨɝɨ
ɨɛɨɫɬɪɟɧɨɤɨɝɚɬɨɫɟɟɧɚɦɟɫɢɥɚ ɫɩɟɲɧɚɬɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ
ɩɨɦɨɳ ɢ ɥɢɰɟɬɨ ɟ ɡɚɤɚɪɚɧɨ
ɜɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɧɨɨɬɞɟɥɟɧɢɟɜ
ɨɛɥɚɫɬɧɢɬɟɝɪɚɞɨɜɟɌɨɝɚɜɚɜ
ɫɪɨɤɨɬɱɚɫɚɭɩɪɚɜɢɬɟɥɹɬ
ɧɚ ɛɨɥɧɢɰɚɬɚ ɟ ɞɥɴɠɟɧ ɞɚ
ɜɧɟɫɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɜɊɚɣɨɧɧɢɹɫɴɞɩɨɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ
ɧɚɥɟɱɟɛɧɨɬɨɡɚɜɟɞɟɧɢɟɢɬɨɣ
ɞɚɜɡɟɦɟɪɟɲɟɧɢɟ
Ɂɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɫɬɚɧɢ ɬɚɤɴɜ
ɛɨɥɟɧɜɥɟɱɟɛɧɨɡɚɜɟɞɟɧɢɟ
ɩɴɪɜɨ ɛɥɢɡɤɢɬɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɩɭɫɧɚɬ ɠɚɥɛɚ ɞɨ ɩɨɥɢɰɢɹɬɚ
ɢɥɢ ɞɨ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚɬɚ ɂɡɜɴɪɲɜɚɦɟɩɪɨɜɟɪɤɚɩɨɬɹɯɢ
ɤɨɝɚɬɨɫɱɟɬɟɦɱɟɫɚɧɚɥɢɰɟ
ɬɚɤɢɜɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɤɭɪɨɪɴɬɜɧɚɫɹɦɨɬɢɜɢɪɚɧɨɢɫɤɚɧɟ
ɜɊɚɣɨɧɧɢɹɫɴɞɩɨɩɨɫɬɨɹɧɟɧ
ɚɞɪɟɫɱɢɟɬɨɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɳɟ
ɫɟ ɢɫɤɚ Ɍɚɦ ɜɟɱɟ ɡɚɩɨɱɜɚɬ
ɦɴɤɢɬɟɝɪɭɛɨɤɚɡɚɧɨɡɚɳɨɬɨ
ɫɴɞɴɬɩɨɬɨɡɢɡɚɤɨɧɟɞɥɴɠɟɧ
ɞɚɢɡɩɪɚɬɢɩɪɟɩɢɫɨɬɢɫɤɚɧɟɬɨɡɚɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɥɟɱɟɧɢɟ
ɧɚɩɪɨɤɭɪɨɪɚɧɚɥɢɰɟɬɨɱɢɟɬɨɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɳɟɫɟɢɫɤɚ
Ʌɢɰɟɬɨɦɨɠɟɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤ
ɦɨɠɟɞɚɧɚɩɪɚɜɢɜɴɡɪɚɠɟɧɢɟ
ɢ ɞɚ ɩɨɫɨɱɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɚ
ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɟɧɨɬɨ ɢɫɤɚɧɟ ɨɬ
ɩɪɨɤɭɪɨɪɚɋɴɞɴɬɬɪɹɛɜɚɞɚ
ɪɚɡɝɥɟɞɚ ɞɟɥɨɬɨ ɜ ɞɧɟɜɟɧ ɫɪɨɤ ɨɬ ɦɨɬɢɜɢɪɚɧɨɬɨ
ɢɫɤɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ Ɍɨɜɚ
ɟ ɩɴɪɜɨɬɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ
ɧɟɝɨ ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɫɟ ɩɪɢɡɨɜɚɜɚɬ ɩɪɨɤɭɪɨɪ ɥɢɰɟɬɨ
ɱɢɟɬɨ ɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟ ɳɟ ɫɟ
ɢɫɤɚ ɡɚɳɢɬɧɢɤ ɚɤɨ ɬɨ ɧɟ
ɫɢɟɧɚɦɟɪɢɥɨɢɩɫɢɯɢɚɬɴɪ
Ɍɨɝɚɜɚ ɫɟ ɪɚɡɩɢɬɜɚ ɥɢɰɟɬɨ
ɪɚɡɩɢɬɜɚɬ ɫɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɢɬɟ
ɡɚɳɨɛɥɢɡɤɢɬɟɢɥɢɫɴɫɟɞɢɬɟ

ɫɱɢɬɚɬɱɟɬɨɜɚɥɢɰɟɟɛɨɥɧɨ
ɢɡɫɥɭɲɜɚ ɫɟ ɢ ɩɫɢɯɢɚɬɴɪɚ
ɞɚɥɢ ɥɢɰɟɬɨ ɫɟ ɧɭɠɞɚɟ ɨɬ
ɬɚɤɨɜɚ ɥɟɱɟɧɢɟ ɢ ɬɨɝɚɜɚ
ɫɴɞɴɬ ɧɚɡɧɚɱɚɜɚ ɫɴɞɟɛɧɨ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ Ɍɹ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɴɞɟ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɚ
ɢɥɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚ ɢ ɨɬɥɚɝɚ
ɞɟɥɨɬɨɡɚɧɨɜɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟ
Ⱥɤɨɥɢɰɟɬɨɧɟɫɟɹɜɢɜ
ɫɴɞɚ"
 Ⱦɨɜɟɠɞɚ ɫɟ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɨȺɤɨɧɟɟɜɫɴɫɬɨɹɧɢɟɞɚ
ɫɟɹɜɢɩɨɪɚɞɢɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟɬɨ
ɫɢ ɬɨɝɚɜɚ ɫɴɞɴɬ ɩɨ ɡɚɤɨɧ ɟ
ɞɥɴɠɟɧ ɞɚ ɩɪɢɞɨɛɢɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɨ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɡɚ
ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨɦɭ
Ʉɨɝɚɬɨ ɫɴɞɴɬ ɧɚɡɧɚɱɢ ɫɴɞɟɛɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɢɦɚ ɨɳɟ ɟɞɢɧ ɞɧɟɜɟɧ
ɫɪɨɤ ɜ ɤɨɣɬɨ ɜɟɳɨɬɨ ɥɢɰɟ
ɟ ɞɥɴɠɧɨ ɞɚ ɢɡɝɨɬɜɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɬɨ ɢ ɫɴɞɴɬ ɧɚɫɪɨɱɜɚ
ɜɬɨɪɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟɧɚɤɨɟɬɨɬɨ
ɫɟɢɡɫɥɭɲɜɚɢɬɨɝɚɜɚɫɟɩɪɨɢɡɧɚɫɹɧɚɛɚɡɚɧɚɫɴɛɪɚɧɢɬɟ
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɨ ɥɟɱɟɧɢɟ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹ
ɧɟɝɨɜɢɹɫɪɨɤ
Ɍɜɴɪɞɟɞɴɥɝɨɟɜɪɟɦɟɬɨ
ɧɚɫɴɞɟɛɧɚɬɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚ
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɨɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟ
±ɰɹɥɦɟɫɟɰ
ȾɚɬɚɤɚɟȺɤɨɧɟɫɟɫɴɛɟɪɚɬɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɚɱɟɥɢɰɟɬɨ
ɢɦɚ ɬɚɤɨɜɚ ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟ ɢɥɢ
ɩɴɤ ɱɟ ɟ ɨɩɚɫɧɨ ɡɚ ɨɤɨɥɧɢɬɟ ɢ ɡɚ ɫɟɛɟ ɫɢ ɫɴɞɴɬ
ɩɪɟɤɪɚɬɹɜɚ ɞɟɥɨɬɨ ɢ ɦɭ ɫɟ
ɧɚɡɧɚɱɚɜɚ ɡɚɳɢɬɧɢɤ ɤɨɟɬɨ
ɞɚ ɛɞɢ ɡɚ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɩɪɚɜɚ
Ɂɚɳɨɬɨ ɱɟɫɬɨ ɩɴɬɢ ɢɦɚɥɢ
ɫɦɟ ɬɚɤɢɜɚ ɫɥɭɱɚɢ ɛɥɢɡɤɢ
± ɩɨɪɚɞɢ ɧɹɤɚɤɜɢ ɜɪɚɠɞɢ
ɩɭɫɤɚɬɧɟɨɫɧɨɜɚɬɟɥɧɢɠɚɥɛɢ
ɢ ɜ ɫɴɞɟɛɧɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɫɟ
ɨɤɚɡɜɚ ɱɟ ɥɢɰɟɬɨ ɟ ɛɨɥɧɨ
ɧɨɧɟɫɟɞɴɪɠɢɜɪɚɠɞɟɛɧɨɢ
ɧɹɦɚ ɧɭɠɞɚ ɨɬ ɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟ
ɩɨɬɨɡɢɪɟɞɇɚɣɞɨɛɪɟɟɯɨɪɚɬɚ ɞɚ ɫɥɟɞɹɬ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ
ɧɚɫɜɨɢɬɟɪɨɞɧɢɧɢɢɡɧɚɟɣɤɢ
ɱɟɬɟɢɦɚɬɩɫɢɯɢɱɧɢɩɪɨɛɥɟɦɢɞɚɩɨɬɴɪɫɹɬɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɩɨɦɨɳ ɂɦɚ
ɉɫɢɯɢɚɬɪɢɱɧɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɜ
Ɉɤɪɴɠɧɚɛɨɥɧɢɰɚɋɢɥɢɫɬɪɚɢ
ɥɢɰɚɬɚɦɨɝɚɬɞɨɛɪɨɜɨɥɧɨɞɚ
ɩɨɫɬɴɩɹɬɧɚɥɟɱɟɧɢɟ
ȼɫɴɞɟɛɧɚɬɚɡɚɥɚɫɦɟɢɦɚɥɢɢɫɥɭɱɚɢɤɨɝɚɬɨɥɢɰɚɬɚɫɚ
ɫɴɝɥɚɫɧɢ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɧɨ ɥɟɱɟɧɢɟɢɬɨɝɚɜɚɫɴɞɴɬɩɪɟɤɪɚɬɹɜɚɞɟɥɨɬɨɢɧɟɫɟɫɬɢɝɚɞɨ
ɢɡɩɪɚɳɚɧɟɬɨɦɭɜɛɨɥɧɢɰɚɬɚ
ɜɝɪȻɹɥɚɇɨɬɨɜɚɟɩɪɨɛɥɟɦ
ɧɚɰɹɥɨɬɨɨɛɳɟɫɬɜɨ
 ɉɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɢɹɬ ɦɚɤ
ɫɢɦɚɥɟɧ ɫɪɨɤ ɡɚ ɩɪɢɧɭɞɢ
ɬɟɥɧɨ ɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟ ɟ ɞɨ 
ɦɟɫɟɰɚɚɫɥɟɞɬɨɜɚ"
 ɋɥɟɞ ɬɟ ɦɟɫɟɰɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬ ɧɚ ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɧɨɬɨ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɟɚɤɨɥɢɰɟɬɨɧɟɫɟɟ
ɩɨɜɥɢɹɥɨɢɦɚɩɪɚɜɨɞɚɩɪɟɞɥɨɠɢ ɞɚ ɛɴɞɟ ɭɞɴɥɠɟɧ ɬɨɡɢ
ɫɪɨɤɧɨɨɬɧɨɜɨɱɪɟɡɫɴɞɚ
 ɂɦɚ ɥɢ ɦɧɨɝɨ ɠɚɥɛɢ ɜ
Ɋɚɣɨɧɧɚ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚɌɭɬ
ɪɚɤɚɧɨɬɬɨɡɢɯɚɪɚɤɬɟɪ"
 ɂɦɚ ɠɚɥɛɢ ɞɚ Ɂɚ ɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚɫɦɟɧɚɫɬɚɧɢɥɢ
ɥɢɰɚɩɨɁɚɤɨɧɚɡɚɡɞɪɚɜɟɬɨɧɚ
ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɥɟɱɟɧɢɟɜȾɉȻ
Ȼɹɥɚ ɤɚɬɨ ɟɞɧɨ ɨɬ ɥɢɰɚɬɚ ɟ
ɧɚɫɬɚɧɟɧɨ ɞɜɚ ɩɴɬɢ ɜ ɟɞɧɚ
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɚ ɝɨɞɢɧɚ Ɂɚɳɨɬɨ
ɫɥɟɞ ɤɚɬɨ ɟ ɦɢɧɚɥ ɫɪɨɤɴɬ ɢ
ɥɢɰɟɬɨɟɢɡɥɹɡɥɨɧɚɜɴɧɫɚɦɨ
ɫɥɟɞɧɹɤɨɥɤɨɦɟɫɟɰɚɪɟɦɢɫɢɹɬɚɟɫɜɴɪɲɢɥɚɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ

Анастасия ЯКОВА
"Здравейте, мили лельо… и всички близки!
Благодаря ви за писмото и поздравленията, винаги
е приятно, когато някой те помни. А на нас сега ни е
нужна морална подкрепа!
Аз и преди ви писах за бандитското правителство
оглавени от президента Янукович. Той доведе своят
народ под куршумите.

Когато студентите излязоха на мирна демонстрация,
тях ги биха по най-жесток начин, а някои и досега не
могат да бъдат открити. В резултат на това, на площада в Киев излязоха повече от половин милион души.
А после „тая лодка” я разлюля Путин /Русия/. Реши да
се захване и да доведе Украйна до Гражданска война и
да превземе вече отслабената власт. Властта на Янукович ограби Украйна, разори бизнеса, предприятията,
училищата и болниците. За 4 години управление той
хвърли страната 20 години назад. Положи началото на
всемогъщие и безправие.
Лельо, защо ви пиша всичко това? Навярно гледате
руската телевизия. Те предават толкова много лъжи,
така всичко преобръщат, че възмущението ми няма
предел.
Сега нашата страна се ръководи от върховната
Рада, която е избрана от народа през 2011 г. Никого
не притискат да гласува насила. Тази Рада е избрана
от народа на Украйна и те приемат законни действия.
Ние живеем в центъра на Киев и аз всеки ден минавах
покрай барикадите. И сега минавам покрай тези места,
където загинаха повече от 100 човека, а изчезналите
без вест са над 300 човека. Тях никой не може да ги
намери. У нас, под Киев, има много блата и водоеми.
Какво ни очаква до лятото! Защото на никой не му
е спокойно. Този, който е дал заповед за стрелба,
трябва да гори в ада. Лельо, дори съратниците му се
отвърнаха от него, като от „сатана”, а Русия „мъти
водата”. Всички киевчани и цяла Украйна се вдигна
против тая Хунта.
А сега за семейните дела…
Децата на дъщерите растат, но се тревожим се за
големия внук Владик, който тази година завършва средното си образование. Вече премина пред военна комисия
и го чака служба. Страшно! И въобще е страшно да се
живее тук. От лудост Русия е изпратила войска в Крим
и говорят, че няма да се спре до тука. Наши познати
от Москва говорят, че Путин страда от шизофрения
и този човек държи пръст на пулта на ядрено оръжие.
Това вече засяга целият свят!
Затова ми се иска да пожелая мир на нас всички! А
също така здраве, щастие и успехи!
Чакам вашите писма, често поглеждам в пощенската
кутия! Пишете, това ни успокоява!
С поздрав: Л."
ɦɭ ɫɟ ɟ ɜɥɨɲɢɥɨ ɨɬɧɨɜɨ ɢ ɟ
ɛɢɥɨ ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɜɪɴɳɚɧɟɬɨɦɭɨɬɧɨɜɨɜɛɨɥɧɢɰɚɬɚ
ɂɫɤɚɦ ɞɚ ɤɚɠɚ ɱɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɧɚ ɪɨɥɹ ɢɝɪɚɟ ɩɪɢ ɬɹɯ
ɮɚɤɬɴɬ ɱɟ ɩɨɜɟɱɟɬɨ ɨɬ ɬɹɯ
ɧɹɦɚɬɫɟɦɟɣɧɚɫɪɟɞɚɄɨɝɚɬɨ
ɟɞɧɨɥɢɰɟɫɥɟɞɤɚɬɨɧɚɩɭɫɧɟ
ɥɟɱɟɛɧɨɬɨɡɚɜɟɞɟɧɢɟɢɨɫɬɚɧɟ
ɫɚɦɨ ɤɪɚɣ ɧɟɝɨ ɧɹɦɚ ɯɨɪɚ
ɛɥɢɡɤɢɤɨɢɬɨɞɚɫɥɟɞɹɬɞɚɥɢ
ɩɪɢɟɦɚ ɩɨɞɞɴɪɠɚɳɚɬɚ ɬɟɪɚɩɢɹɞɚɥɢɫɢɜɡɟɦɚɬɪɟɞɨɜɧɨ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɚɬɚ Ɍɚɤɚ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨɛɴɪɡɨɫɟɜɥɨɲɚɜɚɩɭɫɤɚɬ
ɫɟɠɚɥɛɢɞɨɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚɬɚɢ
ɩɨɥɢɰɢɹɬɚɢɨɬɧɨɜɨɫɟɩɨɜɬɚɪɹɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ
 Ʉɚɤ ɫɬɨɢ ɜɴɜ ɜɪɟɦɟɬɨ
ɬɚɡɢ ɛɪɨɣɤɚ ±  ɧɚɫɬɚɧɟ
ɧɢ ɥɢɰɚ ɧɚ ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ
ɥɟɱɟɧɢɟ"
Ɇɨɟɬɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɨɬɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ  ɝɨɞɢɧɢ ɨɬɤɚɤɬɨ
ɫɴɦɩɪɨɤɭɪɨɪ±ɬɚɡɢɰɢɮɪɚɟ
ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɚɩɪɢɧɚɫɆɟɠɞɭ
ɢɫɚɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɢɹɬɚɜɫɹɤɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɉɫɢɯɢɱɧɨɬɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɫɟɨɛɨɫɬɪɹɨɫɨɛɟɧɨɦɧɨɝɨ
ɫɧɚɫɬɴɩɜɚɧɟɬɨɧɚɩɪɨɥɟɬɬɚɢ

ɟɫɟɧɬɚ±ɫɚɦɢɬɟɥɟɤɚɪɢɩɫɢɯɢɚɬɪɢɝɨɬɜɴɪɞɹɬ
Ⱦɧɟɫ ɛɚɦɚɪɬ ɫɴɞɟ
ɛɟɧɫɴɫɬɚɜɪɚɡɝɥɟɞɚɞɟɥɨɬɨ
ɧɚ ɋɜɟɬɨɫɥɚɜ Ƚɟɨɪɝɢɟɜ ɡɚ
ɡɚɤɚɧɚɫɭɛɢɣɫɬɜɨȼɢɟɛɹ
ɯɬɟ ɜ ɡɚɥɚɬɚ ɤɚɤ ɡɚɜɴɪɲɢ
ɬɨ"
ɋɴɞɴɬɝɨɩɪɢɡɧɚɡɚɜɢɧɨɜɟɧ ɢ ɝɨ ɨɫɴɞɢ ɧɚ  ɝɨɞɢɧɢ
ɥɢɲɚɜɚɧɟ ɨɬ ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɪɢ
ɫɬɪɨɝɪɟɠɢɦ
Ɂɧɚɱɢɟɜɦɟɧɹɟɦ"
Ⱦɚɩɪɚɜɢɯɚɫɟɞɜɟɫɴɞɟɛɧɨɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɧɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ
± ɟɞɧɚɬɚ ɧɚ ɧɟɝɨ ɞɪɭɝɚɬɚ
± ɧɚ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɨɬɨ ɥɢɰɟ
ȼɦɟɧɹɟɦɟɦɨɠɟɞɚɪɚɡɛɢɪɚ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɬɚ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɢɡɜɴɪɲɟɧɨɬɨ ɢ ɞɚ ɪɴɤɨɜɨɞɢ
ɩɨɫɬɴɩɤɢɬɟ ɫɢ ɩɨ ɪɚɡɭɦɧɢ
ɩɨɞɛɭɞɢ
Ȼɚɉɪɟɡɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɋɜɟɬɨɫɥɚɜȽɟɨɪɝɢɟɜɢɡɜɴɪɲɢ
ɢɭɛɢɣɫɬɜɨɧɚɜɴɡɪɚɫɬɧɚɠɟɧɚ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɚɞɟɥɨɬɨɩɨɬɨɡɢ
ɫɥɭɱɚɣ ɳɟ ɫɟ ɝɥɟɞɚ ɨɬɧɨɜɨ
ɩɪɟɞɬɚɡɢɫɟɞɦɢɰɚɜɈɤɪɴɠɟɧ
ɫɴɞɋɢɥɢɫɬɪɚ
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В с. Нова Черна:

„Сред снежната пустош” или новочерненци във войните
Äɋɪɟɞ ɫɧɟɠɧɚɬɚ ɩɭɫɬɨɲ´
ɫɟ ɧɚɪɢɱɚ ɧɨɜɚɬɚ ɤɧɢɝɚ ɧɚ
ɋɬɨɹɧɤɚ ɉɚɜɥɨɜɚ ɤɨɹɬɨ ɳɟ
ɛɴɞɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚɧɚɦɚɪɬ
ɜ ɇɑ Äȼɚɫɢɥ Ƀɨɪɞɚɧɨɜ´ ɜ ɫ
ɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
Äɉɨɫɜɟɳɚɜɚɦ ɫ ɞɴɥɛɨɤɚ
ɩɨɱɢɬɢɩɪɟɤɥɨɧɟɧɢɟɧɚɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɜɴɜɜɨɣɧɢɬɟɨɬɇɨɜɚ
ɑɟɪɧɚ´ɟɧɚɩɢɫɚɥɚɜɩɨɫɜɟɳɟɧɢɟɬɨɫɢɚɜɬɨɪɤɚɬɚɤɨɹɬɨɳɟ
ɪɚɡɤɚɠɟ ɩɨɜɟɱɟ ɡɚ ɬɜɨɪɛɚɬɚ
ɫɢɧɚɫɪɟɳɚɬɚɄɧɢɝɚɬɚɟɢɡɞɚɞɟɧɚɫɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɧɚ ɦɟɫɬɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɱ
Ȼɨɪɢɫɂɜɚɧɨɜ ɛɢɜɲɤɦɟɬɧɚ
ɫɟɥɨɬɨ ɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɋɬɨɹɧɤɚɉɚɜɥɨɜɚɪɨɞɟɧɚ
ɮɟɜɪɭɚɪɢɝɜɫɋɬɟɮɚɧ
ɄɚɪɚɞɠɚɁɚɜɴɪɲɜɚɨɫɧɨɜɧɨɬɨɫɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɪɨɞɧɨɬɨ
ɫɢ ɫɟɥɨ ɉɪɨɞɴɥɠɚɜɚ ɞɚ ɭɱɢ
ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɹ ÄɃɨɪɞɚɧ Ƀɨɜɤɨɜ´

ɋɬɨɹɧɤɚɉȺȼɅɈȼȺ

ɜɌɭɬɪɚɤɚɧȺɜɢɫɲɟɬɨɫɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɡɚɜɴɪɲɜɚɜɴɜȼɌɍ
Äɋɜ ɋɜ Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣ´
ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬ ÄȻɴɥɝɚɪɫɤɚ ɮɢɥɨɥɨɝɢɹ´ Ɍɪɭɞɨɜɢɹɬ ɢ ɫɬɚɠ
ɦɢɧɚɜɚ ɤɚɬɨ ɭɱɢɬɟɥ ɩɨ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɋɴɬɪɭɞɧɢɱɢ ɧɚ
ɦɟɫɬɧɢɨɛɳɢɧɫɤɢɨɛɥɚɫɬɧɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɢɡɞɚɧɢɹɫɴɫɫɜɨɢ
ɞɨɩɢɫɤɢɢɪɚɡɤɚɡɢ
ɉɪɟɡɝɢɡɞɚɜɚɫɛɨɪɧɢɤ
ɪɚɡɤɚɡɢÄɈɪɢɫɢɹ´
ɉɪɟɡ  ɝ ɢɡɞɚɜɚ ɩɴɬɟɩɢɫɴɬÄȺɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɚɩɪɢɤɚɡɤɚ´ ɟɩɢɡɨɞ ɨɬ ɤɨɹɬɨ ɢ ɧɨɫɢ
ɩɴɪɜɚɧɚɝɪɚɞɚɜɤɨɧɤɭɪɫɚɡɚ
ɩɴɬɟɩɢɫɢɧɚɬɟɦɚÄȿɤɡɨɬɢɱɧɨ
ɩɴɬɟɲɟɫɬɜɢɟ´ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧ
ɨɬ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɹ ɫɚɣɬ ÄɈɤɨɥɨ
ɫɜɟɬɚ´ɉɪɟɡɢɝɟ
ɥɚɭɪɟɚɬɧɚ,,ɢ9ɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧ
ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ɭɱɢɬɟɥɢ ɬɜɨɪɰɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨɬɢɡɞɚɬɟɥɫɬɜɚɬɚ

ÄȺɧɭɛɢɫ´ɢÄȻɭɥɜɟɫɬ´ɢɜɟɫɬɧɢɤ
Äɋɟɝɚ´ ɤɚɬɨ ɧɟɣɧɢ ɪɚɡɤɚɡɢ
ɫɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɜ ɫɛɨɪɧɢɰɢ ɧɚ
ɢɡɞɚɬɟɥɫɬɜɚɬɚ ɍɱɚɫɬɜɚ ɜɴɜ
ɜɫɢɱɤɢ ɢɡɞɚɧɢɹ ɧɚ ɚɥɦɚɧɚɯ
ÄɊɟɤɚɬɚ´ɧɚ ɫɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɢɬɟ
ɬɜɨɪɰɢ
ɉɪɟɡɝɟɧɨɦɢɧɢɪɚɧɚ
ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɧ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ
ɬɟɦɚÄɊɚɡɤɚɡɡɚɫɴɜɪɟɦɟɧɧɨɬɨ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɨɫɟɥɨ´ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧ
ɨɬȾɨɦɩɚɦɟɬɧɢɤȿɥɢɧɉɟɥɢɧ
ɫɟɥɨȻɚɣɥɨɜɨɋɨɮɢɣɫɤɨ
ɂɦɚ ɧɚɩɢɫɚɧɢ ɧɨ ɧɟɢɡɞɚɞɟɧɢ ɤɧɢɝɢ Äɋɚɦɨɬɚ´  ɫɛɨɪɧɢɤ ɫ ɨɤɨɥɨ  ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɢ ɪɚɡɤɚɡɢ Äȼ ɬɴɪɫɟɧɟ ɧɚ
ɫɟɛɟɫɢ´ɫɛɨɪɧɢɤɫɨɤɨɥɨ
ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɟɫɧɢ
ɡɚɩɢɫɚɧɢɜɇɨɜɚɑɟɪɧɚɞɢɚɥɟɤɬɟɧɪɟɱɧɢɤɢɨɩɢɫɚɧɢɟɧɚ
ɧɹɤɨɢɨɛɢɱɚɢɦɟɠɞɭɤɨɢɬɨɢ
ɟɡɢɱɟɫɤɢ
“ТГ”

Тутракански ученици с награди
от конкурса за Бедреддин
П

ɪɢɤɥɸɱɢɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɬ
ɤɨɧɤɭɪɫɜɢɤɬɨɪɢɧɚ ɡɚ
ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢ ɬɟɤɫɬɨɜɟ
ɪɢɫɭɧɤɢɢɦɭɥɬɢɦɟɞɢɹɩɨɫɜɟɬɟɧɧɚɹɩɨɯɨɞÄɉɨɫɬɴɩɤɢɬɟɧɚȻɟɞɪɟɞɞɢɧ´ɫɴɨɛɳɢɯɚ
ɨɬɄɉȾÄɊɨɞɧɨɅɭɞɨɝɨɪɢɟ´

Ⱦɜɟ ɫɚ ɬɟɦɢɬɟ ɩɨ ɤɨɢɬɨ
ɫɚ ɪɚɛɨɬɢɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɜ
ɩɨɪɟɞɧɨɬɨɢɡɞɚɧɢɟɧɚɤɨɧɤɭɪɫɚ  Äȼɪɟɦɟɬɨ ɧɚ Ȼɟɞɪɟɞɞɢɧ
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„Имам бъдеще!”

"Имам бъдеще!” Това е темата
на поредния регионален конкурс,
организиран от РИО на МОН и
ПГМТ "В. Комаров", гр. Силистра.
Деветокласникът Ивелин Георгиев
Негрянов от СОУ "Христо Ботев",
Тутракан зае две призови трети
места - за есе и за стихотворение.
На 14 март, 2014 г., Ивелин получи
своите две грамоти. Ето позицията
на възпитаника преподавателката
по български език и литература
Донка Петрова:
„Бъдещето! Искам го от себе

си, за себе си! От света около
мен извличам всичко най-ценно...
Виждам моя бленуван свят и тичам
към него да го хвана, да го сграбча
и прегърна!
Бъдеще мое, аз не искам да те
контролирам,
защото ми харесва как волно
препускаш.
Нито ще те възпирам, нали си
моят безценен приятел.
Но внимавай: никога не ме
“ТГ”
предавай!”

ɝ ɢɧɟɝɨɜɨɬɨɜɴɫɬɚɧɢɟ ɝ ɢÄɂɞɟɢɬɟ
ɧɚȻɟɞɪɟɞɞɢɧɩɪɟɡɩɪɢɡɦɚɬɚ
ɧɚ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɹ ɢ ɦɨɞɟɪɟɧ
ɫɜɹɬ´
ɇɚɮɟɜɪɭɚɪɢɤɨɦɢɫɢɢɬɟɜ
ɨɬɞɟɥɧɢɬɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢɨɛɹɜɢɯɚ

Ɍɢɯɨɦɢɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɢ ɞɪ
ɋɬɨɢɦɟɧ ɍɡɭɧɨɜ ɤɥɚɫɢɪɚ ɧɚ
ɜɬɨɪɨɦɹɫɬɨɟɫɟɬɨɧɚɋɢɦɨɧɚ
ɉɟɧɟɜɚɤɥɨɬɋɈɍÄɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ´  Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɜɴɜ ɜɬɨɪɚ
ɜɴɡɪɚɫɬɨɜɚɝɪɭɩɚ ɤɥɚɫ 
Ɇɭɥɬɢɦɟɞɢɣɧɢɬɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɫɚɨɰɟɧɹɜɚɧɢɨɬɤɨɦɢɫɢɹ
ȻɨɪɹɧɚɆɟɤɭɲɢɧɚɏɪɢɫɬɢɧɚ
ȼɴɬɨɜɚɢɊɨɫɢɰɚɎɢɥɢɩɨɜɚ
ȼɴɜɜɬɨɪɚɜɴɡɪɚɫɬɨɜɚɝɪɭɩɚ
 ɤɥɚɫ  ɧɚ ɩɴɪɜɨ ɦɹɫɬɨ
ɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɋɢɦɨɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɚ  ɤɥ ɋɈɍ
ÄɃɨɪɞɚɧ Ƀɨɜɤɨɜ´ ɚ ɫ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɫɚ ɨɬɥɢɱɟɧɢ ɇɢɤɨɥɚɣ
ȺɞɪɢɹɧɨɜɤɥɚɫɋɈɍÄɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ´ ɢ ɋɟɜɢɥ ɋɟɜɝɢɧ ɢ
ɐɜɟɬɟɥɢɧ Ɇɚɪɢɧɱɟɜ ± ɞɟɫɟɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢ ɨɬ ɋɈɍ ÄɃɨɪɞɚɧ
Ƀɨɜɤɨɜ´
ɇɚɝɪɚɞɢɬɟ ɩɚɪɢɱɧɢɧɚɝɪɚɞɢ ɤɧɢɝɢ ɢ ɫɩɢɫɚɧɢɟ Äɉɴɬ´ 
ɨɬɥɢɱɟɧɢɬɟ ɭɱɟɧɢɰɢ ɩɨɥɭɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ
ɱɢɯɚ ɦɢɧɚɥɚɬɚ ɫɟɞɦɢɰɚ ɧɚ
Ʉɨɦɢɫɢɹ ɡɚ ɟɫɟ ɢ ɫɬɢɯɨ- ɫɩɟɰɢɚɥɧɚ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹ ɜ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɟ ɜ ɫɴɫɬɚɜ  Ɇɚɪɢɹ ɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɈɛɳɢɧɚ
Ȼɟɧɨɜɚ Ⱦɠɟɧɚ ɋɥɚɜɨɜɚ ɞɪ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ

поетично поетично поетично
Добромир БАНЕВ,
София

Маргарита ПЕТКОВА,
София

Любен ДАШЕВ,
Силистра

Различни сме единствено по външност
(На Маргарита Петкова, вместо епилог на нашата 2013)
Шаблоните оставям настрана.
Годината, която си отива
ни срещна с теб в "Абсурдни времена",
направи мен щастлив, и теб - щастлива,
събра ни като двама Ин и Ян
и върна ни завършената същност създадохме си с тебе собствен храм
(различни сме единствено по външност).
Абсурдно за останалите, но
за нас е нещо тъй тривиално!
Завиждат ни? Дано. Дано. Дано.
Да будим завист, всъщност, е нормално.
Обичам те до края на света,
до края на безкрая и обратно!
Годината си тръгва. Любовта
завинаги е тук. Невероятно!
Събрахме се в абсурдни времена
и аз абсурдно много те обичам!
Шаблоните оставям настрана по обич и по лудост ти приличам!
ала за устата е мечта

Пътят към ада
ǵȧȒȖȑȌȍȕȡȍȕȈțȟȈȈȕȋȓȐȑșȒȐ
ȁȍȐȏȒȈȘȈȔȠȖȜȤȖȘșȒȈȒȕȐȎȒȈ
ȁȍȏȈȗȖȟȕȈȌȈȝȖȌȧȕȈȜȐȚȕȍș
ȁȍȐȏȝȊȢȘȓȧȊșȐȟȒȖȐȏȓȐȠȕȖ
ȁȍșȐȒțȗȧȔȈȘȒȖȊȐȘȖȒȓȐ
ȐȒȖșȚȦȔȐȊȌȐșȒȘȍȚȕȐȚȖȕȖȊȍ
ȁȍȗȘȍȔȐȕȈȕȈșȖȒȖȚȔȖȘȒȖȊȐ
ǵȈșȚȘȈȕȐȡȍșȐȘȍȠȈȉȘȍȚȖȕȈ
ȁȍșȢȔȝȓȈȌȕȈȐȌȐșȚȈȕȞȐȘȈȕȈ
șȢșȗȘȍȔȍȘȍȕȐȔȈȕȐȍȘȐ
ǹȚȘȐȒȚȕȖȊșȍȒȐșȊȖȑȌȍȕȡȍȗȓȈȕȐȘȈȔ
ǹȕȖȊȈȉȘȖȠȒȈȊȢȘȝțȘȍȊȍȘȈ
ȁȍșȐșȗȘȍȚȕȈȗȖȜȢȕȠțȑȒȢȡȈȚȈ
ȁȍșȐșȓȖȎȈȌȎȈȒțȏȐȊȉȈȕȧȚȈ
ǰȡȍșȊȢȘȠȈȊșȐȟȒȖȕȍșȊȢȘȠȍȕȖ
ǵȧȒȖȑȌȍȕ«ǨȒȖȔȐȍȖșȚȈȕȈȓ

ǷȖȊȖȌȏȈșȢȕțȊȈȕȍ
ǷȖțȓȐȞȈȚȈȗȓȐșȕȈșȔȧȝ
ȐȓȧșȍȠȍȔȍȚȕȖȔȐȕțȚȈ
ȗȘȍȔȐȕȈǺȧșȈȔȐȧȋȘȧȝ
ȎȍȕȈșȗȖȝȖȌȒȈȕȈȒȖȠțȚȈ
ǪȒȊȈȘȚȈȓȈȚȐȝȗȖȚȢȕȈȓȊșȢȕ
ȓȍȚȧȝȈȕȖȡȕȐȗȍȗȍȘțȌȐ
ȚȧșȧȒȈȠȉȍȒȈȔȉȈȕȍȕȏȊȢȕ
ȔȢȎȍȚȍȔȈșȖȊȖȘȈȏȉțȌȐ
ǨȐȏȒȊȈȘȚȈȓȕȖȚȖȒȘȢȟȔȍ
ȊȔȐȋȊȢȏȞȈȘȐșȍȚȐȠȐȕȈȚȈ
șȖȟȐȧȊȏȍȝȈȕȈȋȦȔȍ
țșȚȐȚȍȊȐșȕȈȝȈǮȍȕȈȚȈ
ǭȌȕȈȕȈȏȌȘȈȊȐȞȈȏȊȢȕȐ
ȐȕȧȒȈȒȚȢȎȕȖșȍșȉȖȋțȊȈȚ
ȈȚȈȔȗȘȐșȊȖȐȚȍȎȍȕȐ
ȖȚȐȊȈȚȕȍȧȌȈșȢȕțȊȈȚ
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От 2015-та конкурсът „Родна земя” - национален!
Петокласничките от СОУ „Йордан Йовков” грабнаха Гран при
Калина ГРЪНЧАРОВА
а втора поредна година Община Тутракан и
Общински център за извънучилищни дейности (ОЦИД)
организираха конкурса за изпълнители на патриотична песен
„Родна земя“. Той предоставя
сцена за изява на изпълнителските умения на талантливите
деца от община Тутракан, разпалва патриотичните им чувства
и способства за издигането на
националното самочувствие и
самосъзнание.
Конкурсът е включен в календара на Министерство на
културата на 2014 г.
На тазгодишното издание,
което се проведе в залата на
Обредния дом на 14 март, в
тържествена атмосфера, взеха
участие над 200 деца на възраст
от 5 до 14 години от Тутракан и

З

селата Нова Черна и Цар Самуил.
Конкурсът „Родна земя“ е
включен в календара на министерството на културата и се
осъществява под патронажа на
зам.-кмета Петя Василева.
Жури председателствано от
Доротея Бальовска - ръководител на ОЦИД и членове - Петя
Василева – зам.-кмет Община
Тутракан и Стефка Капинчева
- представител на НЧ „Никола
Вапцаров“ оценява изпълненията
на всички участници.
Тазгодишният носител на Голямата награда – Гран при, е

Впечатленията от конкурса и намеренията за развитието на следващото му издание сподели пред „ТГ”
главният организатор Доротея БАЛЬОВСКА:
- Конкурсът беше по-силен от миналата година и
участниците бяха повече – над 200, в групи, дуети и
индивидуални изпълнители на възраст от 5 до 15 г. Найстарателно бяха подготвени детските градини.
Изключително приятно впечатление направиха участниците от Читалището в с. Цар Самуил - с много хубав
репертоар, с подходящо облекло.
Участниците от с. Нова Черна, от училището, също
се бяха подготвили добре – сами си организираха транспорта, ентусиасти абсолютни.
И през тази година възпитаниците на СПИ-Варненци
взеха участие и се представиха много добре.
Смятам, че този конкурс трябва да се превърне в
празник, в нещо много необходимо и нужно за Тутракан.
Защото уроците по родолюбие трябва да са всеки ден,
всеки час. Гала концертът бе една възможност да се
насладим на празника, който бяхме подготвили с много
труд и за кратко време.
За догодина смятаме да включим конкурса „Родна земя”
в културния календар на Министерство на образованието
и да го направим национален, като един от разделите
ще бъде за авторска песен за България. Мисля, че е необходимо. Ще привлечем повече композитори и тогава,
ако искат нашите деца от тутраканските училища да
участват.
С Регионалния инспекторат по образованието в Силистра ни предстои още съвместна работа – през м.
април заедно организираме „Шарено котле” – празник на
самодейността, на творчеството. Този път той ще е
посветен на народното творчество, на фолклора и ще
е за ученици от начален курс.

Вокалната група от 5 клас –
момичета при СОУ „Йордан
Йовков” с ръководител Венета
Александрова.
Лауреатите от конкурса изнесоха и голям Гала-концерт в
следобедните часове на 17 март,
на който им връчиха наградите
– специални медали, грамоти и
статуетки за първите места.
Независимо от малобройната
публика, която на финала на концерта се броеше на пръсти, изпълнителите показаха възможности,
желание и ентусиазъм за участие
в подобен род представления.

Крайно класиране в конкурса "Родна земя"
ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

От "Точка на достъп":

Медиите имат право да публикуват лични
данни за целите на журналистическата дейност

Александър КАШЪМОВ,
Ръководител на
Правния eкип
на Програма
Достъп до информация
окончателно решение от
10 март 2014 г. с решение
по адм. дело № 7018/2013
г. Върховният административен
съд /ВАС/ отмени санкция на медия
за публикуване на лични данни и
върна преписката за ново разглеж-

С

дане от Комисията за защита на
личните данни /КЗЛД/.
През април 2011 г. смолянският вестник „Отзвук” публикува
разследване за нередности, извършени от местен бизнесмен.
Последният загуби пред гражданския съд на всички инстанции заведеното срещу медията дело за
клевета в статията. Оплакването
му обаче, че в нея присъства факсимиле от нотариалния акт с негови лични данни, бе уважено от
Комисията за защита на личните
данни през 2012 г. и на вестника
бе наложена огромната глоба от
11 000 лева, която практически
застраши съществуването му. С
нотариалния акт бизнесменът,
като представител на кооперацията в с.Гела е учредил право
на строеж на свое дружество /в
което е управител и съдружник/.
Административният съд – София
град потвърди санкцията /АССГ/.
С решението си ВАС приема,
че в случая трябва да бъдат
съобразени нормите на чл. 9
от Директива 95/ 46/ЕО, чл. 41
от Конституцията на Република

България и чл. 10 от Европейската конвенция за защита правата
на човека и основните свободи,
гарантиращи правото на информация. Това не е било сторено
от КЗЛД и АССГ. Необходимо е
било и да се съобрази чл. 4, ал.
2 от Закона за защита на личните
данни, който допуска публикуване
на личните данни за целите на
журналистическата дейност, като
поставя като коректив изискването да не се нарушава правото на
личен живот на лицето. В случая
остава неясно как е нарушен
личният живот на предприемача,
след като „личните му данни като
председател на кооперация и
управител на дружество с ограничена отговорност се съдържат
в публични регистри”.
По тези въпроси КЗЛД не е
изложила мотиви, както и за това
как е стигнала до извода, че има
нарушение, след като данните са
използвани за нуждите на журналистическата дейност, и по каква
причина смята, че тези данни не
са съотносими, не са свързани с
фактите в статията и надхвърлят

целите на публикацията. Не е
обоснован е сериозният размер
на санкцията.
Решението на върховните магистрати има ключово значение
за пресичането на една практика
на цензура, която започна да се
установява през последните години по отношение на разследващи
медийни публикации. Защитата
на личните данни служи за гарантиране на основни права на
гражданите, но не надделява над
обществения интерес от публичното разкриване на неудобни истини. В случая медията изпълнява
ролята на „обществен страж“ и на
защита подлежи не само нейното
право на информация, но и това
на нейната аудитория, ако си послужим с думите на Европейския
съд по правата на човека /вж.
Лингенс с/у Австрия и др./. Тълкуването, според което медиите се
наказват сляпо в името на защитата на личните данни, и според
прокурора по делото, „не спомага
за реализиране на европейските
ценности, а обслужва интересите
на недобросъвестни лица“.

I–ва възрастова група (5-6 г.)
III–то място – не се присъжда
II–ро място – Елица Камбурова
I–во място – Йоанна Димитрова и Пламена Пламенова
II–ра възрастова група (1-4 клас)
III – то място – Бурчин Кютюклю и Ивет Димитрова
II–ро място – Лора Терзийска
I–во място – Радина Бъчварова
III – та възрастова група – (5-8 клас)
III–то място – Моника Ковачева
II–ро място – Сияна Недева
I–во място – Виктория Андреева и Асен Рашков
ВОКАЛНИ ФОРМАЦИИ
I–ва възрастова група – (5-6 г.)
Специална награда – ВГ „Сладуранчета” /деца и майки/
от ЦДГ „Патиланчо”
III–то място – ВГ „Барбарони”, ЦДГ „Славянка”
II–ро място – ВГ „Звездица”, ОДЗ „Полет” и ВГ „Сладуранчета”, ЦДГ „Патиланчо”
I–во място – ВГ „Щурче”, ЦДГ „Патиланчо”
II – ра възрастова група (1-4 клас)
III–то място – Клуб „Забавен Метроном”, СОУ „Христо
Ботев”
II–ро място – Дует Виктория Ганева и Филип Калчев
I–во място – ВГ „Пчелица”, СОУ „Христо Ботев” и
ВГ „Звездици”, СОУ „Йордан Йовков”
III– та възрастова група (5-8 клас)
Специална награда – ВГ „Лъвчета”, с. Нова Черна
III–то място – Дует Ибраим Аврамов и Айджан Аначков – с. Нова Черна и ВГ от 5 клас – момчета, СОУ
„Йордан Йовков”
II–ро място – ВГ „Млад приятел”, с. Цар Самуил
I–во място – не се присъжда
ГРАНД ПРИ – Вокална група от 5 клас –
момичета при СОУ „Йордан Йовков”
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Време за годишни декларации
Над 84% от дружествата, осъществяващи дейност, подават
декларация за облагане с корпоративни данъци по електронен път,
подписана с електронен подпис.
Това показват данните на НАП от получените документи в Агенцията. До
сега в страната са подадени общо
50 600 декларации за облагане с
корпоративни данъци. От тях близо
27 000 са формулярите, подадени
от дружества, които осъществяват
дейност, а останалите – от такива,
които не са работили през миналата
година.
От НАП напомнят, че на 31 март
изтича срокът за подаване на годишната данъчна декларация за
облагане с корпоративни данъци.
Този срок важи и за фирмите, които не са извършвали дейност през
2013 г. Тези дружества, които не
са работили през миналата година
попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него декларират, че
за предишната година не са имали
дейност и не са отчели приходи
или разходи съгласно счетоводното
законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за

дейността. Декларациите се подават
в офисите на НАП по мястото на
регистрация на фирмите, по пощата
с обратна разписка или по интернет.
31 март е и крайният срок, в
който трябва да се плати дължимият
корпоративен данък, след приспадането на направените авансови
вноски. Фирмите, които подадат
декларациите си по електронен път
ползват 1% отстъпка от дължимия
годишен корпоративен данък (но не
повече от 1000 лв.). Тази отстъпка
се ползва, само ако и данъкът е
внесен в срок до 31 март 2014 г.
И през тази година продължава
съвместната инициатива на НАП с
Националния статистически институт (НСИ) за подаване само на едно
място на годишните отчети за дейността, които фирмите представят
едновременно с декларациите си за
облагане с корпоративни данъци.
Възможностите са или по електронен път в НСИ, задължително
подписани с електронен подпис,
или на хартиен носител в офисите
на НАП. Обменът на информация
между двете институции става
изцяло по служебен път.

ПОКАНА
на основание чл.23, ал.1 и 3 от Устава на Сдружението и Протокол №28, т.2 на УС от 28.02.2014 г.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” ВИ КАНИ,
На редовно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на
04 април 2014 г. от 14:00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в залата на Общински съвет, гр. Тутракан при следния дневен ред:
1. Освобождаване или приемане на членове на МИРГ.
2. Годишен доклад за дейността на МИРГ за 2013г.
3. Годишен финансов отчет на МИРГ за 2013г.
4. Актуализация на МСР на МИРГ.
5. Други.
Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27. (1) от Устава на Сдружението,
събранието ще се проведе същия ден, 1 час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.

ПОКАНА
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
РПК "НАПРЕДЪК", гр. ГЛАВИНИЦА
На основание чл.16 от Закона за кооперациите,
чл.23 от Устава на РПК "Напредък", гр. Главиница,
Силистренска област и решение №1 от
протокол №1/22.02.2014 г. Ви кани на

РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
на 22.03.2014 г. от 9:00 часа в Сладкарница – Главиница, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Прекратяване на членство и прием на нови членкооператори в РПК ”Напредък”.
2. Отчет за работата на Управителния съвет през
2013 г., насоки за развитие на кооперацията и прием
на бизнес-програмата за 2014 г.
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет.
4. Приемане резултатите от извършената финансова ревизия.
5. Доклад на Контролния съвет за работата на
Управителния съвет, заключения по доклада на Управителния съвет и годишния счетоводен отчет.
6. Даване пълномощия на УС за вземане на кредит и
залог на кооперативно имущество при необходимост.
7. Предложения за продажба на недвижимо имущество на кооперацията.
8. Освобождаване от отговорност поради изтичане
на отчетната 2013 г. на председателя, Управителния
и Контролния съвет на кооперацията.
9. Освобождаване на председателя, Управителния
и Контролния съвет поради изтичане на мандата.
10. Избор на председател на кооперацията.
11. Избор на Управителен съвет на кооперацията.
12. Избор на Контролен съвет на кооперацията.
13. Избор на делегати за годишното събрание на
РКС-Русе.
Съгласно чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите,
при липса на кворум събранието ще се проведе
един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
Факс: 0866/60636
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

Уважаеми Съграждани,
С цел предотвратяване на запалването и опазване
от изгаряне на контейнерите за смесени битови
отпадъци в общината, както и на тези за разделно
събиране на отпадъци от опаковки в града, Ви приканваме да спазвате разпоредбите на чл. 29, ал. 1 и
ал. 4 от Наредба № 1 на Общински съвет – Тутракан,
които гласят:
- “Забранява се изхвърлянето в съдовете за смет
на пожароопасни, избухливи и опасни
вещества, твърди и обемни предмети, строителни
отпадъци и други, които могат да повредят сметосъбирачните машини.”;
- “Забранява се запалването на сметта в съдовете
за смет и площадките.”.
При неспазване на горе - посочените разпоредби и
установяване на нарушителите се налагат административни наказания – глоби съгласно Наредба № 1
на Общински съвет – Тутракан.
Благодарим ви за разбирането!
Кмет на Община Тутракан:
/Д–р Димитър СТЕФАНОВ/

ОБЯВА
ЗК “ИЗГРЕВ-92”, с. БЕЛИЦА ОБЯВЯВА, че на 05
АПРИЛ 2014 г. /събота/ от 09:00 часа, в салона
на читалище „Христо Ботев”, с. Белица ще се
проведе Годишно отчетно събрание на кооперацията при следния

20 - 26.03.2014 г.

Община Главиница
Област Силистра

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА
ОФИС „ТОТО ПУНКТ”,
както следва:
Офис с площ 10,00кв., с идентификатор
№15031.501.434.4.5 разположен на етаж I в сграда
№15031.501.434.4 „Административен блок 2”, находяща се в гр.Главиница, ул.”Витоша” №46.
Търгът ще се проведе на 31.03.2014 г. от 16,00
часа в заседателната зала на общината – IV етаж.
Срок на наемното отношение – 5 години.
Първоначална месечна наемна цена – 20,00лв. без
ДДС. /24,00лв. с ДДС/
Наемната цена се заплаща до 5-то число на текущия месец в брой в касата на община Главиница.
Депозитът за участие в търга в размер на 24,00
лв. (10% от годишната наемана цена), се внася в
касата на община всеки работен ден до 16,00 часа
на 28.03.2014 г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00
лв. Цената се заплаща в брой в касата на общината
до 16.00 часа на 28.03.2014 г.
Комплектът тръжна документация се получава от
Център за информация и услуги срещу представяне
на документ за платена цена.
Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден, след закупуване на тръжна документация до
28.03.2014 г.
Заявление за участие се подават всеки работен
ден до 16.00 часа на 28.03.2014 г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се
проведе на 07.04.2014 г. при същите условия.
Допълнителна информация на тел.: 086362128

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Отчет на УС за производствено – финансовата
дейност на ЗК “Изгрев-92”, с. Белица през стопанската 2012/2013 година.
Докладва: Председателят на ЗК
2. Приемане Годишния финансов отчет и одиторския доклад за 2013 г.
Докладва: Главният счетоводител на ЗК
3. Отчет на КС при ЗК „Изгрев-92”, с. Белица през
периода на 2012/2013г.
Докладва: Председателят на КС
4. Утвърждаване решенията на УС на ЗК “Изгрев-92” през отчетния период.
Докладва: Председателят на ЗК
5. Определяне регистриран одитор.
Докладва: Председателят на събранието
6. Други, разни.
Докладва: Председателят на събранието
Поканата е утвърдена на заседание на УС от
13.03.2014 година
ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Покана
Управителният съвет на ЗК „ЛАЗУР-94”,
гр. Главиница, област Силистра
ви кани да присъствате на

Годишното отчетно-изборно събрание,
което ще се състои на 22 март 2014 г. от 9:00
часа на адрес: гр. Главиница, ул. ”Раковска” №2, в
сградата на кооперацията

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане на нови членове на кооперацията;
2. Освобождаване на членове на кооперацията;
3. Отчет на Управителния съвет за дейността на
кооперацията през 2013 година;
4. Отчет на Контролния съвет за дейността през
2013 година;
5. Приемане на годишния финансов отчет и разпределение на печалбата;
6. Освобождаване на Председателя на кооперацията;
7. Освобождаване на Управителния съвет;
8. Освобождаване на Контролния съвет;
9. Избор на Председател на кооперацията;
10. Избор на Управителен съвет;
11. Избор на Контролен съвет;
12. Определяне и утвърждаване размера на рентните плащания за предходната и настоящата стопанска година;
13. Разни.
При липса на кворум, съгласно чл. 17, ал. 2 от Закона за Кооперациите, събранието ще се проведе един
час по-късно независимо от броя на присъстващите.
От Управителният съвет

1 - 5 май 2014 г.

Екскурзия
Тутракан - Будапеща - Виена
Програма
ɢɦɚɪɚɡɦɟɫɬɜɚɧɟɜɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɜɢɞɟɧɈɬɩɴɬɭɜɚɧɟɜɱɇɨɳɟɧɩɪɟɯɨɞ
ɪɢɞɟɧɉɪɢɫɬɢɝɚɧɟɜɴɜȼɢɟɧɚɇɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɜɯɨɬɟɥ
+DUU\V+RPH
ɋɜɨɛɨɞɧɨɜɪɟɦɟɢɥɢɩɨɫɟɳɟɧɢɟɧɚɉɪɚɬɟɪɚɇɨɳɭɜɤɚ
ɬɢ ɞɟɧ  Ɂɚɤɭɫɤɚ ɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɉɚɧɨɪɚɦɧɚ
ɨɛɢɤɨɥɤɚ ɩɨ Ɋɢɧɝɳɪɚɫɟ ɉɟɲɟɯɨɞɧɚ ɨɛɢɤɨɥɤɚ ɫ ɦɟɫɬɟɧ
ɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɜ ɫɬɚɪɚɬɚ ɱɚɫɬ ɧɚ ȼɢɟɧɚ ɉɥɨɳɚɞ ÄɆɚɪɢɹ Ɍɟɪɟɡɢɹ´ ɡɢɦɧɚɬɚ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢɹ ɧɚ
ɏɚɛɫɛɭɪɝɫɤɚɬɚɞɢɧɚɫɬɢɹÄɏɨɮɛɭɪɝ³ɤɚɬɟɞɪɚɥɚɬɚÄɋɜɟɬɢ
ɋɬɟɮɚɧ´ɇɨɳɭɜɤɚ
ɬɢ ɞɟɧ  Ɂɚɤɭɫɤɚɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ Ɉɬɩɴɬɭɜɚɧɟ ɡɚ
Ȼɭɞɚɩɟɳɚɨɤɨɥɨɨɛɹɞ
ɉɚɧɨɪɚɦɧɚɨɛɢɤɨɥɤɚɧɚȻɭɞɚɩɟɳɚɫɦɟɫɬɟɧɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞ
ɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɟɡɢɤɇɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɜɯɨɬɟɥ1$3 ɜȻɭɞɚɩɟɳɚɇɨɳɭɜɤɚ
ɬɢ ɞɟɧ  Ɂɚɤɭɫɤɚ ɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ Ɉɬɩɴɬɭɜɚɧɟ ɡɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɐȿɇȺɥɜ
ɐɟɧɚɬɚɜɤɥɸɱɜɚ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɫɥɢɰɟɧɡɢɪɚɧɚɜɬɨɛɭɫɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɡɚɫɬɪɚɯɨɜɤɚɩɴɬɧɢɬɚɤɫɢɢɩɚɪɤɢɧɝɢ
  ɧɨɳɭɜɤɢ ɫɴɫ ɡɚɤɭɫɤɚ ɜ ɯɨɬɟɥ   ɜɴɜ ȼɢɟɧɚ
ɧɨɳɭɜɤɚɫɴɫɡɚɤɭɫɤɚɜɯɨɬɟɥ ɜȻɭɞɚɩɟɳɚɩɟɪɢɮɟɪɧɨɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧ
ɉɚɧɨɪɚɦɧɢɨɛɢɤɨɥɤɢɧɚȻɭɞɚɩɟɳɚɢȼɢɟɧɚɫɦɟɫɬɟɧ
ɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɟɡɢɤ
ɉɟɲɟɯɨɞɧɚɨɛɢɤɨɥɤɚɧɚɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹɰɟɧɬɴɪɧɚȼɢɟɧɚ
ɫɦɟɫɬɟɧɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɐɟɧɚɬɚɧɟɜɤɥɸɱɜɚ
- Входните такси за музеи и други туристически обекти
- Разходка с корабче по река Дунав /Будапеща/ – 15 EUR
- Посещение на двореца Шьонбрун – 20 EUR с екскурзовод на
български език
- Посещение на двореца Хофбург /съкровищницата/ с включена
входна такса и екскурзовод на български език – 20 EUR
- Посещение на увеселителния парк „Пратер“ /при подходящо
време/ с включен транспорт и входна такса за качване на Виенското
колело – 12 EUR
- Екскурзия „Нощна Виена” (обиколка по Ринга, панорамна гледка
от хълма Каленберг, 1 чаша вино + 1 порция виенски шницел с гарнитура или друго типично ястие – цена 28 EUR на човек – организира
се на място, във Виена, при минимум 20 участника
Допълнителните екскурзии и мероприятия се заявяват в офиса
на туроператора най-късно при доплащане на екскурзията.
ɉɴɥɧɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɧɚZZZVDOYLQLDHX
ɋɩɪɚɜɤɢɢɡɚɩɢɫɜɚɧɢɹȺɧɚɫɬɚɫɢɹəɤɨɜɚ
ɬɟɥ*60ɢ˫
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ХОБИ
СМЯХ

- Защо всички шампиони по спринт са черни?
- Защото шампионите по стрелба са бели!
Влиза бирата в стомаха, там вече си лежи ракията.
Бирата: - Направи малко място.
Ракията: - Не!
Бирата: - Дръпни се малко
Ракията: - Не!
Бирата: - Абе, я ела да се разберем навън!
Маска за лице с краставица:
Взема се средно голяма краставица, обелва се и се нарязва на
кръгчета. Залива се с 2 супени лъжици олио и оцет. Краставицата се
изяжда с чаша сливова ракия.
Лицето се разтяга в блажена усмивка, поруменява и се освежава.
"Аполо" и "Съюз" летят заедно след скачването. Прелитат над Съветския съюз и виждат милиони телескопи, гледащи в небето.
- Какъв интерес към науката има вашият народ! - възхищават се
американските космонавти.
- Не бе, пият от бутилките!
Жена тича след автобус и крещи: - Спрете! Ще закъснея за работа.
Хората се развикали на шофьора: - Спрете автобуса, жената ще
закъснее за работа!
Спира той, жената се качва и казва: - Ох, мерси, без малко да закъснея
за работа... Карти и билети за проверка, моля!
В Европа всички се смеят на нашите заплати, а ние сме тръгнали
да се оплакваме.
Съдията към свидетеля:
-Женен ли сте?
- Не, просто видът ми е жалък...
Възрастна и строга учителка пита децата:
- Какво дава кокошката?
- Яйца - отговорила Марийка.
- Точно така. А какво дава кравата?
- Мляко – отговорила Стефка.
- Правилно – казала учителката. – А какво дава овцата?
Иванчо ядосан отговорил:
- Дава уроци и гадни задачи за домашно.

Малки обяви

ТГ

Фризьорски салон “Офелия”

справочник

Красота на народни цени!

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

0866 65 151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

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

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

Сканди

СУДОКУ

20 - 26.03.2014 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

20 - 26.03.2014 г.

СОУ „Христо Ботев” участва в
състезанието Spelling Bee
рифон Маринов се класира
на първо място в училищния кръг на Четвъртото
националното състезание по правопис на английски език Spelling
Bee, което се проведе на 12 март
в СОУ „Христо Ботев”.Трифон
Маринов спелува правилно думата
strength и победи Билян Искров,
който се класира на второ място.
И двамата ученици се класират за
регионалното състезание, което
ще се проведе на 12 април в Русе.
Националният кръг на състезанието ще се проведе на 10 май в хотел
Хилтън в София.
Spelling Bee е традиционно
американско състезание, в което
състезателите спелуват (от англ.
spelling), т. е. произнасят буква по
буква различни думи на английски
език. Над 6400 ученици на възраст до 14 години се състезаваха
в 264 училища в страната през
седмицата от 10 до 15 март 2014
г. Участниците се подготвяха по
предварително изготвен списък
от 500 думи още от началото на
месец декември.
Целта на състезанието е да повиши интереса на учениците към
изучаването на английски език и да
подобри знанията им чрез забавни
и интерактивни инициативи. В България състезанието се провежда за

Т

ɌɪɢɮɨɧɆɚɪɢɧɨɜɢȻɨɹɧɂɫɤɪɨɜ

първи път през 2011 г. по идея на
доброволци от Корпус на мира. Победител в миналогодишното състезание е тринадесетгодишният
Мартин Бошкилов от СОУ „Кузман

Шапкарев”, гр. Благоевград.
Състезанието се организира
от Фондация “Корпус за образование и развитие-КОРПлюС”. То
се осъществява в партньорство

с Фондация „Америка за България”, Посолството на САЩ и под
патронажа на Министерството на
образованието и науката.
“ТГ”

Отборите на СПИ „Христо Ботев” – Варненци
безапелационни победители в турнир по тенис на маса

О

бластните първенства по тенис на маса
за момчета и юноши
се проведоха в Силистра на
15 и 16 март т.г.
Отборите на СПИ „Христо Ботев”, с. Варненци спечелиха убедително и двата

турнира и се класираха за
участие в зоналните първенства.
В състезанието при момчетата, проведено през
първия ден, Асен Рашков,
Стефан Иванов, Николай
Асев и Светослав Тренда-

филов не оставиха шанс на
никого и с победата си ще
представят област Силистра в зоналното първенство,
което ще се домакинства
от гр. Попово на 20 март.
При юношите, които мериха умения и сили в тениса

Нова победа за ФК „Белица”

О

тборът на Белица се наложи като домакин на „Черноморец” (Балчик) в третия си мач през пролетния
полусезон на Североизточната "В" група.
Във временното класиране ФК „Белица” се изкачи на
седмо място с 30 точки и голова разлика 31:16.
ФК „Силистра 2009” ще бъде изваден от Североизточната "В" група заради безпаричие. Причината да се
стигне до тази мярка е неявяването на „Силистра” за
два поредни мача - с „Велики Преслав” и „Черноморец”
(Бяла). Така след разпадането на „Доростол” градът ще
остане на практика без футболен отбор.
Североизточната "В" група ще продължи с 15 тима.
Пролетният полусезон в Западната и Източната група
на областното футболно първенство за мъже и юноши
младша възраст ще започне на 22 март т.г.
Отборът на Тутракан - ФК „Трансмариска”, ще участва
само с гарнитурата на юношите.
В 10-я кръг, ФК „Заря - 2006” (с. Цар Самуил) ще гостува на ФК „Добруджа” (с. Ситово), а ФК „Трансмариска”
(Тутракан) - на ФК „Добруджанец-2005” (Алфатар). Същият ден, ФК „Спортист” (с. Преславци) ще домакинства
среща с ФК „Добруджа” (с. Искра).
На 23 март срещите от кръга продължават. Тогава
ФК „Левски-96” (Главиница) ще срещне на свой терен
ФК „Спортист” (с.Кайнарджа).
Срещите на юношите са с начален час 14:00, а на
мъжките отбори – 15:30 ч.

ɢɧɚɦɨɦɱɟɬɚɬɚ

Ɉɛɨɪɴɬɧɚɸɧɨɲɢɬɟ

Футбол

през втория ден, отборът
в състав - Данаил Николов,
Риза Шанет, Лилко Лилиев
и Иван Кънчев, като победител, ще защити името
на Силистренска област в
зоналното състезание на 20
март в гр. Търговище. “ТГ”

Механа "МЕЛАНИ"
Организира семейни тържества, приятелски
срещи, забавни партита в приятна обстановка,
с отлична кухня и обслужване!
Предварителни заявки - на място:
гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №10 и
на тел.: 0899 301 529, 0882 244 386

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Механа "МЕЛАНИ"

Честит рожден ден
и да почерпят:

20 март – Цветана КИРОВА, Общественичка, гр.
Тутракан
21 март – Елена ЖЕЛЕВА, Учител, СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан
21 март – Румяна КАПИНЧЕВА, Бивш зам.-кмет на
Община Тутракан
21 март – Керанка ВЕЛИКОВА, Архивар, Община Тутракан
22 март – Ангел ДРУМЕВ, Кмет на с. Старо село
22 март – Юнона НИКОЛАЕВА, ДТФ „Дунавска младост”, НЧ „Н.Й.Вапцаров”
23 март – Румен СИМЕОНОВ, Ротари Клуб Тутракан

23 март – Ружди САЛИМ – Член на УС на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле”
24 март – Венелина ИЛИЕВА, ВГ „Северина”, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
25 март – Мария КИРЯКОВА, Учител, СОУ „Йордан
Йовков”
25 март – Нефие РАИМ, Директор на СОУ „Васил Левски”, гр. Главиница
26 март – Николай КУЦАРОВ, Огняр, ДГС-Тутракан

25 март – Благовещение – имен ден имат Благовеста, Благовест, Благой, Блага, Бончо, Бонка

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

