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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 39

Година LIII

9 - 15 октомври 2014 г.

След Парламентарни избори`2014:

Шарен парламент,
драма около четвъртия
силистренски мандат
Калина ГРЪНЧАРОВА
ва депутатски мандата за ДПС, един
за ГЕРБ и един... за
"АБВ" се очертава засега
да е резултатът от проведените на 5 октомври т.г
извънредни парламентарни
избори в 20-ти многомандатен избирателен районСилистра.
Драмата около четвъртия силистренски мандат
създаде така нареченият
метод на Хеър – Ниймайер,
според който за неразпределените мандати се
прилага методът на найголемия остатък. Така Коалиция АБВ с получените 2
113 гласа вкарва депутат,
ГЕРБ остава с един народен
представител, а партии и
коалиции с много повече
гласове като БСП, Патриотичен фронт, Реформаторски блок или ББЦ остават
без представителство.
"В Уикипедия е описан парадоксът - този алгоритъм
помага на малките партии.
Също, ако броят на мандатите беше повече, щеше
да има по 1 представител
от всяка от малките партии, а големите пак щяха
да си останат със същия
брой, макар че ще имат 5
бъдещото правителство и пъти повече гласове" - пона първо място - благодар- ясняват интернет-потреността към избирателя, бители.
научаваме от трима лидери
на стр. 3
на партийни структури в
община Тутракан.
на стр. 5

Цена 0.60 лв.

Честита победа, Приятели!
Честита победа за ГЕРБ!
На 5 октомври отново бяхме поставени в ситуация,
в която всеки от нас трябваше да направи своя избор
и да застане с гражданската си позиция. В община
Тутракан отново доказахме, че сме хора с активна
гражданска позиция, мислещи за доброто бъдеще на
нашите деца - това се доказва с над 50% избирателна
активност и над 2 000 гласа за ГЕРБ!
Благодарим на всички, които активно се включиха в
провеждането на изборния ден! Благодарим за доверието и подкрепата!
Всички ние, които бяхме заедно в предизборната
кампания, ще продължаваме да работим безкористно в
екип, защото е време за СТАБИЛНА БЪЛГАРИЯ!

ПП ГЕРБ-Тутракан
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Стабилно правителство очакват
партийните лидери в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
едномесечния срок за
предизборна кампания,
а и не само тогава,
на плещите на лидерите на
отделните партии е сто-

В

варена тежестта по подготовката и печелившата
комбинация от действия.
Какви бяха последните
парламентарни избори,
какви са очакванията от

Нов магазин "Захир"
за сувенири, подаръци и цветя
очаква своите клиенти в Тутракан на
ул. "Трансмариска" (до Общински съвет)

Заповядайте при нас!

ТОП МЕН ЕООД
Фабрика за мъжки костюми
Набира: Технолог, бригадир, ОТК,
кроячи, шивачи, гладачи

Предлага:Безплатен транспорт и
мотивиращо заплащане

За контакти:

гр. Русе 7000, ул. Потсдам 10

Тел: 082/821 340

Магазин "Цветен рай"

ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ
ɧɚɉɉȽȿɊȻɌɭɬɪɚɤɚɧ

ɇɟɯɚɬɄȺɇɌȺɊɈȼ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚȾɉɋɌɭɬɪɚɤɚɧ

ȾɚɧɚɢɥɇɂɄɈɅɈȼ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚȻɋɉɌɭɬɪɚɤɚɧ

Тук можете да намерите
подарък, цвете или букет за всеки повод,
а за дамите се предлага козметика на
LOREAL, GARNIER, MAYBELLINE
и други козметични марки.
Безплатна доставка на адрес!
Магазинът се намира в
долната част на Тутракан,
на ул. Трансмариска 13 срещу бар "Фуего".
Очакваме Ви всеки ден
от 08:00 до 18:00 ч.
Тел. за поръчки:
0884 48 07 98 и 0877 22 45 82
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
ОЦИД ОТКРИ НОВАТА
УЧЕБНА И ТВОРЧЕСКА ГОДИНА

На 8 октомври Общинският център за извънучилищни дейности (ОЦИД) в Тутракан откри новата учебна
и творческа година.
Над 300 деца и ученици от детските градини и
училищата ще се обучават в 12 школи и кръжоци към
ОЦИД, съобщи директорът Доротея Бальовска.
Допълнителна информация за събитието очаквайте
в следващия брой.

"ЛАНДШАФТИТЕ НА РЕКА
ДУНАВ - ВРАТА КЪМ ЕВРОПА"

Национална конференция „Ландшафтите на река
Дунав - врата към Европа” ще се проведе в Русе тази
събота под патронажа на кмета на Община Русе. Организатор е Съюзът на ландшафтните архитекти в
България. Откриването ще се състои на 11 октомври
от 10:00 часа в Пленарна зала.
Предстои откриване на специална изложба по темата и приемане на декларация относно ландшафта
на Дунава.

КРИМИНАЛЕ

Тютюневи изделия са откраднати от бистро в
Тутракан през нощта на 7 октомври. Престъплението
е извършено чрез взломяване. Щетите се уточняват,
образувано е досъдебно производство.
80 кв. м покрив и 30 бали слама изгорели при пожар
в село Шуменци. Там е горяла стопанска постройка
след късо съединение в ел.инсталацията. Тутракански
огнеборци загасили пожара, спасени са три сгради.
Пожари в сухи треви и стърнища са потушени от
противопожарното звено в Тутракан на 7 октомври.
Произшествията са станали в местността „Боблата”
край Тутракан и край село Нова Черна.
В изборния ден - 5 октомври, няма засечени нарушения.
Служителите на звеното „Български документи за
самоличност” са издали 28 удостоверения за гласуване.
Общият брой на издадените удостоверения от 1
до 5 октомври е 45.

9 - 15.10.2014 г.

Предстоящо заседание на местния
парламент в Главиница
Р
Калина ГРЪНЧАРОВА
едовно заседание ще
проведе Общински
съвет-Главиница на
13 октомври свикано от
председателя Сейфи Салим.
Най-напред ще бъде изслушана информация за
текущото изпълнение на
бюджета на Община Главиница за първото полугодие.
В предварителния дневен ред са включени още
разглеждане на докладна

записка за кандидатстване по мярка 226 с проектно
предложение „Изграждане
на система за ранно откриване на горски пожари,
видео наблюдение и оповестяване в землището
на с. Малък Преславец и в
землището на с. Богданци";
приемане на Наредба №27
за стопанисване и управление на недвижими имоти – земеделски земи от
Общинския поземлен фонд;
определяне на недвижими

имоти – земеделски земи
от общинския поземлен
фонд, които да се отдават
под наем или аренда за
периода 2014-2015 г.; отдаване под наем на разорани
площи от имоти с НТП пасище и мера чрез публичен търг; продажби на общински имоти в Главиница,
Сокол и Звенемир, а също
и попълване на Годишната
програма за управление и
разпореждане с имоти –
общинска собственост в

селата Подлес, Черногор,
Суходол и Зарица,
Общинските съветници
ще разгледат и докладни
записки за продължаване
срока на действие на разрешителни за ползване на
в язовири в селата Сокол,
Долно Ряхово, Зафирово,
Суходол и Бащино.
Като ход от подготовката за предстоящото заседание, четирите постоянни комисии ще проведат
заседание на 10 октомври.

Обществена трапезария Расте броят на молбите за
целева помощ за отопление
заработи в Тутракан
през зимата

бществена трапезария стартира от
началото на месец
октомври в Тутракан. Безплатна топла храна за обяд
ще получават 208 жители
от общината в затруднено социално и физическо
положение. Това са лица и
семейства на месечно подпомагане, лица с доказана
липса на доходи и близки,
които да се грижат за тях,
както и самотно живеещи
лица и семейства, получа-

О

ващи минимални пенсии.
Потребителите на новата услуга са определени
след проучване от комисия
с участието на специалисти от Община Тутракан
и Дирекция “Социално подпомагане".
Новата социална услуга
ще се извършва от три
фирми и се финансира от
Министерството на труда
и социалната политика Фонд “Социална закрила".
“ТГ”

4126 молби за целева
помощ за отопление са
подадени в Силистренска
област, съобщи за експертът в Регионалната
дирекция „Социално подпомагане” Мая Димитрова.
Най-много са кандидатите в община Дулово – 1
270, в Силистра – 826, в
Тутракан – 721 и в Главиница – 638.
Одобрени са документи-

те на 2 883 души, а издадените откази са 355.
149 от молбите са за
отопление с електроенергия, а всички останали – за
твърдо гориво. Крайният
срок за подаване на документите е 31 октомври,
а помощта е за период от
пет месеца – от 1 ноември
до края на март следващата година.
“ТГ”

Семинари за тютюнопроизводители
ационална Асоциация на тютюнопроизводителите-2010 (НАТ-2010) организира информационни
семинари в тютюнопроизводителните райони
на България, информира нейният председател Цветан
Филев. Основните теми на семинарите са Рамкова
Конвенция за контрол на тютюна на Световната
Здравна организация, национални доплащания за тютюн 2015 г. - 2020 г. и изкупна кампания на тютюна
от реколта 2014 г.

Н

Графикът на семинарите е съобразен с хронологията
в изкупуването на тютюн от четирите сортово групи - Басми, Каба Кулак, Бърлей и Виржини, по месеци
в есенно-зимния сезон. На 9 октомври са семинарите
в Североизточна България. От 15:00 ч. е семинарът
в гр.Главиница, а в 17:00 ч. е началото на срещата за
тютюнопроизводителите от община Тутракан. Тя ще
се проведе в Комплекс "Роял" (ДЗС) край с. Нова Черна.

Повече доходи от наем са
декларирани тази година Започва имунизацията против грип в РЗИ-Силистра
19 млн. лв. повече
доходи от наем са
декларирани пред НАП
тази година в сравнение с
предходната. Това показват данните в годишните
данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица от 2013 г.
Положителната тенденция
на нарастване на декларираните от наем доходи се
наблюдава през последните
три години, като в същото
време няма съществена
промяна в броя на хората,
посочили такъв вид доход в
декларациите си.
През 2012 г. доходи от
наем са обявили 121 000
граждани на обща стойност от 448 млн. лв. Година
по-късно, през 2013 г., въпреки че хазяите посочили
в декларациите си доходи
от наем са намалели с 2000,
обявените суми са с 3 млн.
повече от предходната
година. В декларациите,
подавани през 2014 г. 123
000 души са обявили доходи
от 470 млн. лв.
От НАП напомнят, че според българското законодателство, всеки гражданин,
получил доходи от наем,
трябва да ги декларира и
да плати данък като физическо лице. В случай че за
последните 12 месеца до-
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ходите от наема надхвърлят 50 000 лева, лицето
подлежи на задължителна
регистрация по ДДС.
Рискът от укриване на
доходи от собствениците
на обекти, намиращи се
на централни търговски
улици, беше идентифициран от НАП преди няколко години. От Агенцията
предприеха редица мерки
за намаляване на неговото
влияние като отпечатване
на информационни брошури
за правата и задълженията при покупка, продажба,
отдаването под наем, наемане на недвижими имоти.
При реализирането на образователните кампании
НАП работи съвместно с
браншовите организации на
посредниците при покупка
и продажба на недвижими
имоти. Мерките за намаляване на влиянието на риска
включваха и извършването
на редица ревизии и проверки на физически лица.
Сигнали срещу некоректни хазяи клиентите на
НАП могат да подават на
телефон 0700 18 700 на
цената на градски разговор
или чрез електронна поща
infocenter@nra.bg при гарантирана конфиденциалност
на подателя.
“
ТГ”

ротивогрипните ваксини вече са доставени в Регионалната здравна инспекция на
Силистра, става ясно от
съобщение на страницата
на инспекцията. Имунизационният кабинет на
РЗИ-Силистра разполага
с противогрипна ваксина
Инфлувак на стойност
8,30 лв. Ваксината съдържа три разновидности на
грипния вирус, предвидени за новия грипен сезон

П

2014/2015 г.
За да се достигнат добри защитни нива срещу
грипния вирус са необходими поне 20 дни след
имунизация, а пикът се
достига след около 4-6
седмици. Оптималното
време за ваксинация е
до края на месец октомври, но тя може да се
извърши и по-късно, тъй
като периодите на активност в циркулацията на

грипните вируси варират
през годините. Най-често
епидемиите се развиват
през месеците декемврифевруари.
Въпреки, че грипът е
най-честата ваксинопредотвратима инфекция-причина за смърт, обхватът с
противогрипните ваксини
е много нисък в България
– около 4% от населението на страната. По този
показател страната ни

“ТГ”

е на едно от последните
места в Европа.
По данни на СЗО през
сезон 2014/2015г. актуални ще бъдат три щама
грипни вируси - ,,Калифорния“, популярен като
,,свински грип“, ,,Тексас“
и ,,Масачузетс“. Първият
щам се очаква да атакува
повече децата и младежите, а другите два типа
ще заразяват предимно
възрастните хора.
“ТГ”

Сребърна подготвя втория по рода си атрактивен фестивал
„Гозбите на Добруджа“
ɚɩɨɱɧɚɯɚɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɢɬɟɡɚɩɢɫɜɚɧɢɹɡɚɭɱɚɫɬɢɟ
ɜ ɤɭɥɢɧɚɪɧɢɹ ɮɟɫɬɢɜɚɥ
ÄȽɨɡɛɢɬɟ ɧɚ Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ´ ɤɨɣɬɨ
ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ  ɧɨɟɦɜɪɢ ɜ
ɫɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɨɬɨɋɪɟɛɴɪɧɚɈɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɧɚɜɬɨɪɨɬɨɢɡɞɚɧɢɟɧɚ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɚɫɚɨɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɤɦɟɬɫɬɜɨɬɨɜɥɢɰɟɬɨɧɚɤɦɟɬɚȽɟɨɪɝɢɂɜɚɧɨɜɢɦɟɫɬɧɨɬɨɇɚɪɨɞɧɨ
ɱɢɬɚɥɢɳɟÄȼɴɡɪɚɠɞɚɧɟ±ɝ´
ȼ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨɬɨ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨ
ɫɴɛɢɬɢɟ ɳɟ ɜɡɟɦɚɬ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɱɢɬɚɥɢɳɚ ɨɬ ɰɹɥɚ Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɫɤɢ ɤɥɭɛɨɜɟ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢ ɝɪɭɩɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɰɢ ɝɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɪɚɧɚɬɚ
Ɋɭɦɴɧɢɹ ɢ Ɇɨɥɞɨɜɚ Ʉɨɧɤɭɪɫɢɬɟ ɫɚ ɡɚ ɞɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢ ɹɫɬɢɹ ɢ
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ɞɨɦɚɲɧɢɜɢɧɚɡɚɟɬɧɨɜɢɡɢɹɧɚ
ɳɚɧɞɞɟɬɫɤɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢɝɨɬɜɚɪɫɤɢ
ɪɚɛɨɬɢɥɧɢɰɢ
Ɉɬɥɢɱɟɧɢɬɟ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢ ɳɟ
ɛɴɞɚɬ ɧɚɝɪɚɞɟɧɢ ɫ ɝɪɚɦɨɬɢ ɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɧɚɝɪɚɞɢɑɢɬɚɥɢɳɧɢɬɟɝɪɭɩɢɤɨɢɬɨɳɟɭɱɚɫɬɜɚɬɜɴɜ
ɮɨɥɤɥɨɪɧɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɧɹɦɚɞɚ
ɛɴɞɚɬ ɨɰɟɧɹɜɚɧɢ ɚ ɳɟ ɞɨɩɪɢɧɟɫɚɬ ɡɚ ɨɛɳɨɬɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɧɚ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɇɟ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɜɴɜ ɜɪɟɦɟɬɨ ɉɪɟɩɨɪɴɱɢɬɟɥɧɨ ɟ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɞɚ
ɛɴɞɚɬ ɨɛɥɟɱɟɧɢ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢ
ɞɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢɨɛɥɟɤɥɚ
Ɂɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɟɜɫɟɤɢɭɱɚɫɬɧɢɤɞɚɫɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɫɞɨɦɚɲɧɨ
ɩɪɢɝɨɬɜɟɧɨ ɹɫɬɢɟ ɩɨɞɧɟɫɟɧɨ ɜ
ɝɥɢɧɟɧɨ ɝɴɪɧɟ ɱɭɜɟɧ ɢɥɢ ɬɚɜɚ

əɫɬɢɹɬɚɳɟɫɟɨɰɟɧɹɜɚɬɜɤɚɬɟɝɨɪɢɢɬɟ ± ɫɭɩɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ɹɫɬɢɹ
ɞɟɫɟɪɬɢɬɟɫɬɟɧɢɢɡɞɟɥɢɹɢɜɢɧɚ
Ɂɚɩɢɫɜɚɧɟɬɨ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɟ
ɞɨ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ  ɝ ɢ ɫɬɚɜɚ
ɱɪɟɡ ɩɨɩɴɥɜɚɧɟ ɧɚ ɮɨɪɦɭɥɹɪ

ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ± ɧɚ ɯɚɪɬɢɟɧ ɧɨɫɢɬɟɥ ɩɨ ɩɨɳɚɬɚ ɢɥɢ ɧɚ HPDL
HOHRQRUD # DEYEJ Ⱥɞɪɟɫ
ɡɚɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɹɫɋɪɟɛɴɪɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚɇɑÄȼɴɡɪɚɠɞɚɧɟ±ɝ´
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РЕГИОН

9 - 15.10.2014 г.

Шарен парламент,
драма около четвъртия
силистренски мандат
от стр. 1
Рамадан Аталай и Невин Хасан от ДПС, Милена Дамянова от ГЕРБ и
Ростислав Павлов от "АБВ"
са имената на новите народни представители до
този момент. Дали тази
конфигурация ще се запази,
ще стане ясно от решението на ЦИК за разпределянето на мандатите по
области.
Милена Дамянова е избрана и от София, така
че, ако влезе от там, на
нейно място от Силистра,
народен представител ще
бъде 34-годишният юрист
Алтемир Адамов.

Резултатите в цифри за
20-ти МИР-Силистра:
От общо 122 948 избиратели по списъците на
общините на извънредните парламентарни избори
на 5 октомври 2014 г., по
данни на РИК Силистра,
своето право на глас са
упражнили 64 049 (52,09%).
По общини резултатите са:
Силистра – 25 887 (49,12%),
Алфатар - 1 494 (52,68%),
Главиница – 6 253 (53,42%),
Дулово – 16 761 (55,11%),
Кайнарджа – 2 071 (49,74%),
Ситово – 3 155 (56,96%),
Тутракан – 8 428 (54,07%).
Брой на регистрирани кандидатски листи за народни
представители – 25.
Брой на избирателите по
избирателни списъци при
предаването им в СИК –
127 131.
Брой на избирателите,
вписани в допълнителните
страници (под чертата) на
избирателните списъци в
изборния ден – 898.
Брой на гласувалите избиратели според положените
подписи в избирателния
списък – 64 139 (от тях 61
239 действителни и 2 900
недействителни).
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано
за повече от една партия
– 1 510.
Жалби и сигнали за нерегламентирана агитация
в изборния ден – 6, решения
на РИК Силистра по тях – 3.

Гласове по партии и коалиции по ред на номерацията в интегралната
бюлетина:

КП ББЦ – 2 295
Коалиция АБВ – 2 113
Левицата и Зелената
партия – 80
Нова алтернатива – 308
КП Десните – 83
ДПС – 21 007
ПП Глас Народен – 230
Партия на зелените – 67
Нова сила – 78
БСП лява България – 8 015
Зелените – 172
Патриотичен фронт – 4
182
Република БГ – 401.
Недействителни гласове
по партии
ДПС (516), ГЕРБ (246),
БСП(182), Патриотичен
фронт (115), Атака (69),
Реформаторски блок (49),
ББЦ (40), АБВ (27), Нова
България (20), НДСВ (14),
СДП (11), Нова алтернатива, Десните и Зелените (по
10), Левицата и Зелената
партия (9), Глас Народен
(7), Движение 21 (8), Българска социалдемокрация,
Общество за нова България, Нова сила, Република
БГ и БНС (по 6), Обединена
България (5), Партия на
зелените (4), Новото време (3).

Къде сме ние?
От общо 15 588 избиратели в община Тутракан,
в изборния ден своя глас
са упражнили 8 428 гласоподаватели или 54,07%.
Избирателите гласуваха в
29 секции, включително в
МБАЛ-Тутракан и подвижна
секция.
Действителните гласове
са 8 067, а недействителните - 356.
Най-много гласове събира
ДПС - 2 763, следвани от ПП
ГЕРБ - 2 106, БСП - 1 176,
Патриотичен фронт - 823,
ББЦ - 366, Реформаторски
блок - 208, Коалиция "АБВ"
- 194, "Атака" - 144 и т.н.
Изборният ден премина
спокойно, до РИК са подадени няколко жалби от партии - за нерегламентирана
агитация.
И този път избиратели
се превозваха с коли до
секциите, забелязани са и
определени партийни лица,
които са следили по списъци кой гласува.
В секция 705 и на тези
избори имаше "интересна"
бюлетина - "Утилизация
с чук" за всички партии
бе предложил със своята
бюлетина избирател. По
всяка вероятност, омерзен
от политическата действителност в страната, съпътствана от трагичното
събитие във фабриката за
утилизация на боеприпаси
в Горни Лом наскоро, той е
стигнал до това предложение. (виж сн. тук)

Движение 21 – 499,
Българска социалдемокрация – 126,
Български национален
съюз – НД – 69,
ПП новото време – 42,
Обединена България – 127,
Социалдемократическа
партия – 79,
Реформаторски блок – 3
163,
ПП Нова България – 170,
Отличен (6) за Община
ПП ГЕРБ – 16 314,
Тутракан и РИК-Силистра
Общество за нова БългаОрганизацията по приерия – 58
мане на изборните матеАтака – 1 425
риали в РИК-Силистра и
НДСВ – 136

Община Тутракан този път
бе перфектна, за разлика
от изборите за Европейски
парламент! Предварителният график бе спазен и
само за два часа и половина
материалите на всички комисии от община Тутракан
бяха обработени.
За работещите нямаше
никакво притеснение да се
явят на работа в 8:00 часа.

Как се определят депутатите, според формулата
за изчисление?
Преброяването на гласовете се превърна в един от
основните акценти на тези
избори. Формулата за изчисляването на изборните
резултати, разпределението на мандатите и колко
гласа са необходими за едно
депутатско, място винаги
предизвиква общественият
интерес.
6 875 199 българи имат
право на глас. Те ще излъчат 240 народни представители. 31 са многомандатните избирателни райони
в страната, които почти
отговарят на разпределението й по области, с
малки изключения. Избирателните райони в София
са три – 23,24 и 25-ти и
26-ти Софийски. Вторият
град в България също е
разделен на 16-ти район
Пловдив и 17-ти Пловдивски. Всеки един от тези райони излъчва различен брой
народни представители в
Парламента, според броя на
населението в района, като
минимумът е 4 мандата,
сочат правилата.
По 4 депутати вкарват
райони като Габрово, Видин, Перник, Кюстендил,
Разград, Силистра, Смолян,
Търговище, Ямбол. Наймного свои представители
излъчват трите софийски
района – 16, 14 и 12 мандата, Варна и Бургас са
съответно с 15 и 14. При
пресмятането на изборните резултати първо се
определя кои партии са
прескочили бариерата от
4 процента. Това става на
базата на всички действителни бюлетини, пуснати
в страната и чужбина за
всички партии и коалиции,
които участват в изборите. Изчислява се колко е 4
процента от това число.
Ако, например, действителните гласове са 4 милиона,
бариерата от 4 процента
е равна на 160 хиляди гласа.
Ако 5 милиона българи гласуват, бариерата се вдига
– 4-те процента вече са
равни на 200 хиляди гласа.
Колкото повече хора гласуват, толкова по-висока
е бариерата от гласове,
която партиите трябва
да прескочат. Важно е да
кажем, че в разпределението на мандатите участват само гласовете за
на стр. 5

Плюс / Минус

По имената ги
разпознаваме,
с преференциите ги
избираме, чрез делата
ги запомняме...
ɬɚɪɚɤɚɬɨɫɜɟɬɚɟɦɚɤɫɢɦɚɬɚÄɉɨɢɦɟɧɚɬɚɝɢɪɚɡɩɨɡɧɚɜɚɦɟɱɪɟɡɞɟɥɚɬɚɝɢ
ɡɚɩɨɦɧɹɦɟ³ ɤɨɟɬɨ ɫɟ ɨɬɧɚɫɹ ɤɚɤɬɨ
ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɹɜɚɳɢɬɟ ɬɚɤɚ ɢ ɡɚ ɜɫɟɤɢ ɨɬ ɧɚɫ
ɬɟɯɧɢɬɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢɋɥɟɞɢɡɛɨɪɢɬɟɡɚɨ
ɇɚɪɨɞɧɨɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɜɟɱɟɦɨɠɟɦɞɚɤɚɡɜɚɦɟɱɟÄɋɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɝɢɢɡɛɢɪɚɦɟ³Ɂɚɫɟɝɚɫɚɞɟɫɟɬɢɧɚɧɚɪɨɞɧɢɬɟ
ɧɢɢɡɛɪɚɧɢɰɢɩɪɟɨɞɨɥɟɥɢɩɚɪɬɢɣɧɢɹɫɤɟɩɫɢɫɧɚɰɟɧɬɪɚɥɢɬɟɫɢɢɧɚɦɟɪɢɥɢɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɨɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ ɩɪɟɰɟɧɢɥɢ ɱɟ ɡɚɫɥɭɠɚɜɚɬ
ɱɚɜɤɚɬɚɢɦɜɞɹɫɧɚɬɚɱɚɫɬɧɚɢɧɬɟɝɪɚɥɧɚɬɚ
ɛɸɥɟɬɢɧɚ Ɂɚ ɨɬɛɟɥɹɡɜɚɧɟ ± ɜɫɢɱɤɢ ɬɟ ɫɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɞɜɟɬɟɧɚɣɝɨɥɟɦɢɩɚɪɬɢɢ
±ȽȿɊȻɢȻɋɉɤɴɞɟɬɨɫɬɚɬɭɤɜɨɬɨɧɚɣɥɟɫɧɨ
ɫɟ ɩɨɞɞɴɪɠɚ ɢ ɧɚɣɬɪɭɞɧɨ ɫɟ ɧɚɪɭɲɚɜɚ
Ɂɚɳɨɬɨ ɞɴɥɝɚ ɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɥɢɫɬɚ ɚ ɧɚ
ɦɧɨɝɨɦɟɫɬɚɫɚɤɴɫɢɤɨɜɱɟɠɟɬɚɬɚɫɦɚɧɞɚɬɢ
ɂ ɜɫɟ ɩɚɤ ɩɪɨɛɢɜ ɢɦɚ Ʉɚɬɨ ɫɟ ɩɨɱɧɟ ɨɬ
ɋɨɮɢɹ ɢ ɫɟ ɦɢɧɟ ɩɪɟɡ ɉɥɨɜɞɢɜ ȼɚɪɧɚ ȼɟɥɢɤɨ Ɍɴɪɧɨɜɨ ɉɚɡɚɪɞɠɢɤ ɢ Ⱦɨɛɪɢɱ Ɂɧɚɱɢ
±ɦɴɠɞɭɤɚɫɜɟɬɥɢɧɚɜɬɭɧɟɥɚɨɫɜɟɬɹɜɚɳɤɚɬɨ
ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɧɹɤɨɝɨɨɬɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɜɫɩɢɫɴɤɚɡɚ
ɞɚɢɦɩɨɡɜɨɥɢɞɚɮɢɧɢɲɢɪɚɬɫɪɟɞɩɴɪɜɢɬɟɧɚ
ɮɢɧɚɥɚɇɢɳɨɱɟɧɚɫɪɟɳɚɫɛɹɫɧɚɫɤɨɪɨɫɬɫɟ
ɞɜɢɠɢɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨɧɚɫɴɨɬɜɟɬɧɢɹɩɚɪɬɢɟɧ
ɜɥɚɤɤɨɣɬɨɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨɝɚɡɢɧɚɪɟɞɚɤɨɛɹɝɚɳɢɹɬɜɫɪɟɳɭɩɨɥɨɠɧɚɬɚɩɨɫɨɤɚɫɥɭɱɚɣɧɨɧɟ
ɧɚɦɟɪɢ ɧɢɲɚ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɫɤɪɢɟ ɜ ɧɟɹ Ⱦɪɭɝɚ ɟ
ɬɟɦɚɬɚɞɚɥɢɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚɟɪɟɡɢɞɟɧɰɢɹɧɚ
ɢɫɬɢɧɫɤɚɬɚɧɚɪɨɞɧɚɩɨɞɤɪɟɩɚɢɥɢɟɟɮɟɤɬɨɬ
ɞɪɭɝɢɦɟɯɚɧɢɡɦɢɡɚɞɤɨɢɬɨɫɬɨɹɬɮɢɧɢɤɢɣɫɤɢ
ɡɧɚɰɢɧɟɱɢɣɫɬɪɚɧɢɱɟɧɧɚɬɢɫɤɢɥɢɞɪɭɝɚɧɟɢɡɜɟɫɬɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɂɧɚɱɟ ɤɚɡɚɧɨ
±ɫɢɧɞɪɨɦɴɬÄɥɸɛɢɦɟɰ³ɨɬɢɡɛɨɪɢɬɟɡɚɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɩɚɪɥɚɦɟɧɬɧɚɦɟɪɢɫɜɨɟɬɨɟɫɬɟɫɬɜɟɧɨ
ɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟɜɢɡɛɨɪɢɬɟɡɚɪɨɞɧɨɬɨɧɚɪɨɞɧɨ
ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɤɴɞɟɬɨ ɫɟ ɪɟɲɚɜɚɬ ɫɴɞɛɢɧɢɬɟ ɧɚ
ɫɬɪɚɧɚɬɚ
ȼ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚ ɫɴɳɨ
ɩɪɨɪɚɛɨɬɢɨɫɧɨɜɧɨɜɝɨɥɟɦɢɬɟɩɚɪɬɢɢɢɤɨɚɥɢɰɢɢɦɚɤɚɪɬɨɜɚɞɚɧɟɞɨɜɟɞɟɞɨɞɪɚɫɬɢɱɧɢ
ɪɚɡɦɟɫɬɜɚɧɢɹɜɩɨɩɴɥɜɚɧɟɬɨɧɚɤɭɬɢɣɤɚɬɚɫ
ɦɚɧɞɚɬɚɂɜɫɟɩɚɤɩɪɚɜɹɬɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɧɹɤɨɥɤɨ
ɮɚɤɬɚȼɬɨɪɢɹɬɜȽȿɊȻɟÄɯɚɪɟɫɚɧ³ɩɨɜɟɱɟɨɬ
ɜɨɞɚɱɚɚɱɟɬɜɴɪɬɢɹɬɢɡɦɟɫɬɢɬɪɟɬɢɹȼɄɨɚɥɢɰɢɹ ÄȻɋɉ ɥɹɜɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ³ ɜɨɞɚɱɴɬ ɨɫɬɚɧɚ
ɧɟɩɨɤɥɚɬɢɦɚɜɬɨɪɢɹɬɭɫɩɹɫɚɦɨɞɚɫɟɩɪɢɛɥɢɠɢɞɨɧɟɝɨɧɚÄɥɚɣɤɚ³ɉɪɢɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɢɬɟ
ɬɪɟɬɢɹɬɜɥɢɫɬɚɬɚɟɧɟɣɧɢɹɬɨɬɥɢɱɧɢɤɩɨɜɟɥɫ
ɧɚɞɝɥɚɫɚɧɚɩɴɪɜɢɹɤɚɬɨɫɟɞɦɢɹɬɫɴɳɨɟ
ɜɡɟɥɩɪɟɞɧɢɧɚɩɪɟɞɩɨɧɟɬɪɢɦɚɨɬɩɪɟɞɹɬɚɫɢ
ȼɨɞɚɱɴɬ ɧɚ ÄȺɬɚɤɚ³ ɢɦɚ ɞɜɚ ɩɴɬɢ ɩɨɜɟɱɟ
ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɢɨɬɬɪɟɬɢɹɤɨɣɬɨɨɛɚɱɟɢɡɦɟɫɬɜɚ
ɜɬɨɪɢɹɩɨɫɴɳɚɬɚɩɪɢɱɢɧɚȼɄɨɚɥɢɰɢɹȻȻɐ
ɫɬɚɬɭɤɜɨɬɨ ɟ ɡɚɩɚɡɟɧɨ ɢ ɫ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɢɬɟ
ɤɨɟɬɨ ɧɚɣɦɚɥɤɨɬɨ ɨɡɧɚɱɚɜɚ Äɩɪɚɜɢɥɧɚ³ ɩɨɞɪɟɞɛɚɢɥɢɥɢɩɫɚɬɚɧɚɧɚɩɴɧɢɨɬɞɨɥɧɚɬɚɱɚɫɬ
ɧɚɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɚɬɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɚÄɫɯɟɦɚ³
ɇɚɣɞɪɚɫɬɢɱɧɚ ɟ ɫɢɬɭɚɰɢɹɬɚ ɜ Ʉɨɚɥɢɰɢɹ
ȺȻȼɤɴɞɟɬɨɜɨɞɚɱɴɬÄɛɢɟ³ɫɩɨɩɴɬɢɜɫɟɤɢ
ɨɬɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟɜɩɨɞɪɟɞɛɚɬɚȼȾɉɋɦɟɫɬɧɢɹɬ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɬʋɚɬɚɤɭɜɚɱɟɥɨɬɨɢɡɚɞɦɢɧɚɜɚ
ɜɨɞɚɱɚɚɡɚɞɧɟɝɨɫɟɧɚɪɟɠɞɚɞɢɪɟɤɬɧɨɲɟɫɬɢɹɬ ɤɚɬɨ ɬɨɜɚ ɧɟ ɩɪɨɦɟɧɹ ɧɢɳɨ ɜ ɤɪɚɣɧɚɬɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɧɚɞɜɚɬɚɦɚɧɞɚɬɚɧɚɞɜɢɠɟɧɢɟɬɨ
ȼ ÄȾɜɢɠɟɧɢɟ ³ ɤɚɧɞɢɞɚɬɴɬ ɫ ʋ ɟ ɫ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɢɤɨɢɬɨɫɚɫɩɨɞɜɚɩɴɬɢɩɨɜɟɱɟɨɬ
ɜɫɟɤɢɞɪɭɝ

С

Ʉ ɚ ɤ ɜ ɢ
Йордан ГЕОРГИЕВ,
ɞɪɭɝɢ ɢɧɬɟгр. Силистра
ɪɟɫɧɢ ɧɚɛɥ ɸ ɞ ɟ ɧ ɢ ɹ
ɢɡɜɴɧ ɢɦɟɧɚɬɚ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɦɟ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ
ɦɚɳɚɛ"ɇɟɫɚɩɨɜɟɱɟɨɬɠɟɧɢɬɟɜɹɧɢ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɤɨɟɬɨɟɞɚɥɟɱɟɩɨɞɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ
ɡɚ ɪɚɜɧɨɩɨɫɬɚɜɟɧɨɫɬ ɦɟɠɞɭ ɩɨɥɨɜɟɬɟ Ⱦɉɋ
ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɩɨɯɨɞɚɫɢɡɚɩɪɨɛɢɜɜɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɪɚɣɨɧɢ ɢ ɜɟɱɟ ɢɦɚ ɞɟɩɭɬɚɬɢ ɜ  ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɢ ɪɚɣɨɧɚ ɤɚɬɨ  ɨɬ ɬɹɯ ɫɚ ɨɬ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɟɬɧɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɢɡɯɨɞ ɂ ɤɚɬɨ ɫɬɚɧɚ ɞɭɦɚ ɡɚ
ɟɬɧɨɫɢɧɚɣɦɧɨɝɨɞɜɚɦɚɫɚɞɪɭɝɨɜɟɪɭɸɳɢɬɟ
ɜɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚɬɚɝɪɭɩɚɧɚȽȿɊȻɢɬɪɢɦɚɜ
Ɋɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɢɹɛɥɨɤ
ɇɚɣɩɨɫɥɟ ɧɟɳɚɬɚ ɫɢ ɞɨɣɞɨɯɚ ɧɚ ɦɹɫɬɨɬɨ
± ɪɚɡɧɨɥɢɤɚ ɜ ɟɬɧɢɱɟɫɤɨ ɢ ɜ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟȻɴɥɝɚɪɢɹɫɢɢɡɛɪɚɧɨɜɩɚɪɥɚɦɟɧɬ
ɜɴɜɜɢɞɧɚɪɚɡɩɥɟɬɟɧɱɨɪɚɩɬɭɩɧɚɬɧɟɛɪɟɠɧɨ
ɜɴɪɯɭɫɬɚɪɚɲɚɪɟɧɚɱɟɪɝɚɇɚɜɫɢɱɤɨɨɬɝɨɪɟ
ɫ ɞɨɫɬɚ ɧɟɫɤɨɩɨɫɚɧ  ɜɢɞ ± ɩɪɚɜɟɧ ɬɭ ɫ ɟɞɧɨ
ɧɚɨɩɚɤɢɬɭ±ɫɞɜɟɬɭɤɬɚɦɟɫɩɪɚɜɚɩɥɟɬɤɚ
ɧɹɤɴɞɟɟɬɢɩɩɱɟɥɧɚɤɥɟɬɤɚȺɤɚɡɜɚɬɱɨɪɚɩɢɬɟɛɢɥɢɩɴɪɜɢɬɟɩɥɟɬɟɧɢɧɟɳɚɧɚɬɨɡɢɫɜɹɬ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨɧɟɫɟɟɨɱɚɤɜɚɥɨɞɚɢɦɚɬɨɥɤɨɜɚ
ɛɪɚɤɚɦɚ«ɹɜɧɨɦɚɣɫɬɨɪɢɬɟɫɚɡɚɝɴɛɢɜɝɨɪɚɬɚɢɥɢɡɚɪɢɛɚɤɪɚɣɪɟɤɚɬɚɇɚɜɫɢɱɤɨɨɬɝɨɪɟ
ɱɟɪɝɚɬɚ ɩɨ ɤɪɚɢɳɚɬɚ ɟ ɦɚɥɤɨ ɩɨɢɡɹɞɟɧɚ ɨɬ
ɦɨɥɰɢɬɟ±ɹɜɧɨɞɴɥɝɨɟɫɬɨɹɥɚɛɟɡɧɚɮɬɚɥɢɧ
ɜɪɚɤɥɚɬɚɧɚɛɚɛɚȺɨɬɤɨɥɟɟɹɫɧɨ±ɩɪɨɜɟɬɪɹɜɚɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ± ɜɹɬɴɪ ɞɚ ɞɭɯɧɟ ɡɚ ɞɚ ɢɡɩɴɞɢ
ɝɚɞɢɧɢɬɟ ɋɚɦɨ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɚɥɧɢɹɬ ɜɨɬ ɧɟ
ɫɬɢɝɚɈɫɜɟɧɚɤɨɧɟɫɟɨɤɚɠɟɱɟɞɪɚɫɬɢɱɧɨɧɟ
ɟɧɚɪɭɲɢɥɩɚɪɬɢɣɧɢɢɥɢɱɧɢɢɧɬɟɪɟɫɢ
ɉɪɨɛɥɟɦɴɬɟɱɟɤɚɤɬɨɤɚɡɜɚɬɧɹɤɨɢɩɨɥɢɬɨɥɨɡɢ±ɝɨɥɟɦɢɬɟɩɚɪɬɢɢɫɟɩɨɢɡɥɨɠɢɯɚɧɚɬɟɡɢ
ɢɡɜɴɧɪɟɞɧɢɢɡɛɨɪɢɚɧɢɤɨɣɧɟɦɨɠɟɞɚɬɜɴɪɞɢ
ɫɴɫɫɢɝɭɪɧɨɫɬɱɟÄɦɚɥɤɢɬɟ³ɫɚɩɨɪɚɫɧɚɥɢɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨ ɡɚ ɞɚ ɢɝɪɚɹɬ ɫɢɝɭɪɧɨ ɡɚ ɜɥɚɫɬɨɜɢɹ
ɞɠɚɤɩɨɬɉɨɜɨɞɡɚɫɤɨɪɨɫɬɟɧɢɡɜɨɞÄɏɚɣɞɟɧɚ
ɢɡɛɨɪɢ ɨɬɧɨɜɨ ɹ ɩɪɟɡ ɹɧɭɚɪɢ ɹ ɩɪɟɡ ɚɩɪɢɥ
ɦɚɣ«³Ɍɨɤɭɜɢɠɨɛɚɱɟɧɹɤɨɣɤɪɢɜɨɝɥɟɞɩɚɪɬɢɟɰɫɟɩɨɥɚɤɨɦɢɥɞɚɡɚɝɪɚɛɢɜɫɢɱɤɨɧɚɟɫɟɧ
ɧɚɫɬɨɹɜɚɣɤɢɡɚÄɜ³±ɦɟɫɬɟɧɢɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɟɧɜɨɬɡɚɟɞɧɨɌɚɤɚɦɨɠɟɧɹɤɨɣɞɚɫɩɟɱɟɥɢ
ɜɫɢɱɤɨ ɡɚ ɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɝɭɛɟɳɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɞɚ ɫɟ
ɨɤɚɠɚɬɛɟɡɛɪɨɣɧɢɡɚɞɚɢɦɚɛɟɡɤɪɚɣɧɨɦɧɨɝɨ
ɧɟɞɨɜɨɥɧɢɌɨɝɚɜɚɧɚɮɨɧɚɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɬɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɢɧɚɜɴɬɪɟɲɧɢɬɟɩɪɨɛɥɟɦɢɜɡɪɢɜɴɬ
ɜȽɨɪɧɢɅɨɦɳɟɧɢɫɟɫɬɨɪɢɟɞɢɧɢɱɟɧɧɨɜɨɝɨɞɢɲɟɧɮɨɣɟɪɜɟɪɤ«
ɇɚ ɜɪɟɦɟɬɨ ɢɦɚɲɟ ɟɞɢɧ ɫɴɜɟɬɫɤɢ ɮɢɥɦ ɫ
ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨɬɨɡɚɝɥɚɜɢɟÄȾɚɞɨɠɢɜɟɟɦɞɨ
ɩɨɧɟɞɟɥɧɢɤ³ ȼɴɡɦɨɠɧɨ ɟ ɞɚ ɫɦɟ ɫɟ ɨɤɚɡɚɥɢ
ɧɚɡɚɜɟɬɧɨɬɨɦɹɫɬɨ±Äɧɚɦɚɪɬɚɜɫɪɹɞɚ³ɬɟ
ɧɚɄɭɤɨɜɞɟɧɢɥɢɧɚÄȼɪɴɛɧɢɰɚɜɩɟɬɴɤ³Ɍɨɜɚ
ɡɚɮɢɧɚɥɫɞɭɦɢɨɬɪɟɱɧɢɤɚɧɚɭɥɢɰɚɬɚɩɪɢɩɨɡɧɚɥɚ ɬɨɡɢ ɩɴɬ ɢɡɜɴɧɪɟɞɧɨ ɦɧɨɝɨ ɜɨɞɚɱɢ
ɩɪɨɤɚɪɜɚɳɢ ɩɴɬɟɤɢ ɤɴɦ ɪɨɡɨɜɢɹ ɯɨɪɢɡɨɧɬ
ɡɚɞɤɨɣɬɨɫɟɤɪɢɟɟɫɟɧɧɢɹɬɡɚɥɟɡɜɪɚɡɝɚɪɚɧɚ
ɰɢɝɚɧɫɤɨɬɨɥɹɬɨ

ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹɫɱɭɤɡɚɜɫɢɱɤɢɩɚɪɬɢɢɟɩɪɟɞɥɨɠɢɥɫɴɫɫɜɨɹɬɚɛɸɥɟɬɢɧɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɨɬ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɜɫɟɤɰɢɹʋɉɨɜɫɹɤɚɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɨɦɟɪɡɟɧɨɬɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɬɚɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥ
ɧɨɫɬɜɫɬɪɚɧɚɬɚɫɴɩɴɬɫɬɜɚɧɚɨɬɬɪɚɝɢɱɧɨɬɨɫɴɛɢɬɢɟɜɴɜɮɚɛɪɢɤɚɬɚɡɚɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹɧɚ
ɛɨɟɩɪɢɩɚɫɢɜȽɨɪɧɢɅɨɦɧɚɫɤɨɪɨɬɨɣɟɫɬɢɝɧɚɥɞɨɬɨɜɚɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ

4

ОБЩЕСТВО

9 - 15.10.2014 г.

Истанбул - символ на империи
П
Анастасия ЯКОВА
оредната екскурзия
организирана от туристическа агенция
”Салвиния”, с 58 нетърпеливи туристи от Тутракан, пое в късния вечерен
час на 19 септември т.г в
южна посока. Не усетихме
как преминахме Балкана и
прекосихме цяла България.
След пет часа пътуване по

зионно бюро, заредена с
усмивка и с чист български
език. Някои тутраканци
бяха приятно изненадани от
приятели, бивши граждани
на България, чакащи ги в
хотела.
Очакваше ни панорамната обиколка из огромния
град с много исторически
и архитектурни паметници.
Разказът на екскурзовода

владението на османците.
Той е разположен на два
континента – Европа и
Азия, като Босфора разделя
континентите и го свързва
с трите морета – Черно
море, Мраморно море и
Средиземно море.
Свързва се с три висящи
моста, а в момента се
строи тунел „Мармарай”
под протока Босфора.

Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɝɪɭɩɚ

ɂɬɚɤɚɜɚɝɥɟɞɤɚɫɟɫɪɟɳɚɜɂɫɬɚɧɛɭɥ
ɨɪɢɟɧɬɚɥɫɤɢɩɨɪɹɞɤɢɦɴɠɫɬɪɢɠɟɧɢ

хубавите пътища, удобният
нов автобус пристигна на
граничния пункт Капитан
Андреево. Камелия Златанова разбуди сънливите
пътуващи с информация
за очакваните предизвикателства на Истанбул –
най-големият 15-милионен
град на съседна Турция.
"АРТ" – хотелът в центъра
на Истамбул с готовност
прие багажа ни. Там ни очакваше и пъргавата Айтен
– представител на екскур-

Eфраим допълваше познанията ни за конгломерата.
Градът е известен с
имена, различни според
владетелската империя Византион, Цариград, Константинопол, познат е и
като Стамбул.
Основан е през 660 г.пр.н.
е., бил е столица на четири
империи - Римска, Византийска, Латинска и Османска. Градът е играл ключова
роля в християнството до
1453 г., когато пада под

През 2010 г. Истанбул
е обявен за Европейска
столица на културните и
исторически наследства
под егидата на ЮНЕСКО.
Градът е трети в класацията за най–големи градове
в света с 15-то си население. Тук живеят различни
етноси – турци, гърци, евреи, арменци, кюрди, араби,
българи и др.
И до днес Истанбул е център на православието. Тук
се намира Цариградската

патриаршия и Вселенският
патриарх.
По време на разходката по централния площад
"Таксим", екскурзоводът
ни обогатяваше с исторически познания. Някои
от туристите посетиха
огромната Синя джамия,
като спазиха традицията
да влизат боси, а жените
си поставиха забрадки.
Минахме покрай църквата
„Света София", която сега
е паметник на културата. Екскурзоводът обърна
внимание на Египетския
обелиск и колоната преплетена от три змии. Той
е най-древният паметник
в Истанбул. Издигнат е в
чест на победата в Месопотамия през 15 век пр.н.е.,
но е докаран в Константи-

нопол по заповед на император Теодосий през 390
г. от египетския храм на
Аполон в град Карнак, област Луксор. Размерите му
са внушителни - изработен
е от розов асуански гранит,
тежи около 300 тона, висок
е 20 м (първоначалната му
височина е 32,5 м., но найгорната му част още при
пренасянето се отчупва).
По обелиска са изписани
египетски йероглифи, славещи героизма на фараон
Тутмос, в най-горната му
част са изобразени бог
Амон Ра и фараонът, хванати за ръце, а в най-долната му част е разположен
пиедестал от 389 г., на
който са изобразени императорската ложа, строителството на обелиска,

девойки, танцуващи преди
състезания, императорът,
получаващ подаръци и т.н
Панорамната обиколка
завърши с преминаването в
азиатската част на височина откъдето се откриваше Босфора и целият огромен град. Там отморихме с
прекрасните гледки и чаша
ориенталски чай.
Кратко време за подготовка и по-късно се отзовахме на улицата/сокака
с рибните ресторанти.
Толкова много посетители,
че трудно се промъкваш до
ангажирания ресторант.
Там ни предложиха рибни
деликатеси.
Прибрахме се уморени, но
заредени с информация и
очаквания за следващия ден.

всеки отбелязан гол. Учениците от
двата града показаха, че спортът
е мост за истинско приятелство.
Всички 147 участници от двете държави бяха наградени с
медали.
На пресконференцията беше
представен и специално разработеният сайт по проекта: www.
cbc19century.eu. Той съдържа
основна информация за проекта
и много съществени моменти от
реализираните фестивали. Сайтът
е комуникационна и информационна платформа за учениците,
екипа на проекта и интернет
обществото в двете страни.
При реализирането на проекта,
бяха изпълнени редица промоционални дейности. Те помогнаха за
популяризирането на събитията.
Бяха изработени 1000 луксозни
брошури, съдържащи информация за обичаите и традициите от
двете страни на река Дунав от
19-ти век до наши дни, както и

избраните снимки в Трансграничната фотоизложба "Красотата
на мястото, където живея”; 2000
брошури, 200 плакати и 40 банера
на български и румънски език;
200 чанти, 200 шапки, 200 тениски, 200 химикала.
Екипът, ръководил и реализирал проекта, специално благодари на децата за хилядите усмивки
и неподправените емоции.
Проектът предостави възможности за преоткриване и популяризиране на културното
наследство в българо-румънския
трансграничния регион на градовете Главиница и Кълъраш. Чрез
него бе трасиран приятелският
мост между младите хора от двата
региона. Възраждането на народното творчество показа фолклорното богатството на двата народа:
българският и румънският. Показаната съхранена красота да наши
дни е предпоставка за очакване на
следващи фестивални дни.

Проект „Модно шоу на 19-ти век” възраждане и
вечно приятелство по поречието на р. Дунав
а 2 октомври т.г., в Силистра, се проведе финална пресконференция
по проект: „Модно шоу на 19-ти
век”, финансиран по Програмата
за Трансгранично сътрудничество
Румъния – България 2007-2013 г.,
която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски
фонд за Регионално развитие и
сключен договор за безвъзмездна
финансова помощ. По него водеща страна е Община Главиница,
в партньорство със Сдружение
„Евроинтегра”, Училищен инспекторат - гр. Кълъраш и Асоциация
„Акчес” – гр. Кълъраш.
Екипът по проекта представи
постигнатите резултати. Бяха отбелязани сходствата и разликите
в традициите, като чрез съвместната работа по проекта се постигна сближаване на двустранните
културни ценности.Това беше
осъществено с помощта на общо
147 деца и младежи, както и техните преподаватели от градовете
Главиница, Гръдищя и Кълъраш и
селата Листец и Стефан Караджа.

Н

На събитието присъстваха Хюсеин Хамди - кмет на община
Главиница, Десислава Дончева
- председател на сдружение
„Евроинтегра”, Виорел Гита - управител на Асоциация „Акчес”,
Кълъраш, Силвияна Шестаковски - представител на Училищен
инспекторат-Кълъраш, Нефие
Раим - ръководител на проекта.
Всички партньори, се обединиха около общата идея за
приятелство и съществуването
на нови възможности за бъдещо
сътрудничество. Възраждането на традиции от преди два
века,съществували от двете страни на река Дунав, се оказа приказка, предизвикала у участниците
в този проект много усмивки и
искрени вълнения.
Пъстрата палитра от кулминационни събития, заложени и
съпътствали реализацията на
проекта съдържаше: два четири
дневни Фестивала, проведени в
град Главиница и град Кълъраш.
През това време имаше „Модно
шоу от 19-ти век". В него бяха

представени 12 традиционни
носии от Румъния и България.
Представянето на всеки костюм,
беше допълнено с подробно описание и кратка история. Децата
от двете държави показаха своята
креативност и с любопитство и
респект подходиха към своите
традициите на прадеди. Подкрепяни от експертите-етнографи,
всички ученици откриха и представиха едни от най-интересните
облекла и накити. А изпълнението
на румънски и български фолклорни танци, провокира чувство
на възторг. Ритмите и прекрасните багри на носиите, изпълниха
сърцата на всички присъстващи с
почит и възхита към творческия
гении на двата народа.
Жителите на двата града, станаха съпричастни с празничната
атмосфера на фестивалните дни.
През цялото време те подкрепяха
и аплодираха неуморно невръстните участници. Фестивалите
допринесоха да се случи още
нещо необикновено, духът от
градските традиции на 19–ти век
да нахлуе тържествено в забързаното ни ежедневие, което доведе
до неприкрита гордост и нотка на
възхищение сред присъстващите.
В проекта бе предвидено, в
рамките на двата Фестивала да
бъде експонирана фото изложба,
съдържаща 60 подбрани фотоса
от двете селища: Главиница и
Кълъраш. Снимките са направени
от учениците, участвали в проекта. По време на заснемането,
децата са обърнали внимание на
обекти свързани с националната,
природната или културната идентичност на региона. Идеята на

фото изложбата, се съдържаше в
наименованието и “Красотата на
мястото, където живея”. Самата
тя предизвика голям обществен
интерес от двете страни на река
Дунав. А фотосите бяха събрани и
издадени в специално изработено
по проекта луксозно издание,
както бе заложено в проекта.
Снимката на църквата „Св.
Великомъченик Димитрий Солунски”, гр. Главиница, бе избрана
за победител и тя е заснета от
12-годишната Таня Маркова от
Главиница.
Като финал на всичко до тук се
състоя и футболен турнир между
отборите съставени от деца от
двата града. Това предизвика
неописуемо вълнение сред осемте отбора и техните треньори.
Играта, която предложиха на
футболните феновете в двата
града бе технична и спортсменска. Младите български надежди
вдигаха на крака публиката при
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Шарен парламент,
драма около четвъртия
силистренски мандат
от стр. 3
тези, които са преминали
4-процентната бариера.
Гласовете за партии, останали под 4-те процента,
не влияят на това колко
депутати ще има всяка от
партиите, влизащи в Парламента.
Недействителните бюлетини или протестният вот
с празна бюлетина също не
могат да повлияят на резултата на политическите
сили. При изчислението кои
са прескочили 4-процентната бариера, участват само
действителните бюлетини.

Гласовете за тези партии,
които са над бариерата,
се делят на броя на мандатите. Обикновено за един
депутатски мандат средно
за страната са необходими
16-17 хиляди гласа. Ако в помалък район за депутатско
място са нужни 6000 гласа,
в друг по-голям ще са необходими 12 хиляди.
За неразпределените мандати се прилага методът
на най-големия остатък
– така нареченият метод
на Хеър – Ниймайер, който
беше използван и на миналите избори.

Стабилно правителство очакват
партийните лидери в Тутракан

ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ
ɧɚɉɉȽȿɊȻɌɭɬɪɚɤɚɧ

оста трудни избори
бяха, но мисля, че самият изборен ден мина
много спокойно, организацията, която ПП ГЕРБ направи
на местно ниво бе добра.
Първо, искам да поздравя
и да благодаря на всички
хора, които гласуваха за
ПП ГЕРБ и имат доверие в

Д

ɇɟɯɚɬɄȺɇɌȺɊɈȼ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚȾɉɋɌɭɬɪɚɤɚɧ

оследните парламентарни избори за
ДПС-Тутракан бяха
успешни, защото увеличихме резултата на база
предишните парламентарни

П

тази партия. Това е един
добър резултата за нас,
в сравнение с предходните парламентарни избори.
Тогава имахме 1 871 гласа
при общо 9 200 гласували, а
сега при 8 428 гласоподаватели, за нас са гласували
2 106. Това е показател, че
хората увеличават доверието си в ГЕРБ и виждат
алтернативата за излизане от националната криза
именно чрез управлението
на партия ГЕРБ.
Очакванията са да се
състави едно дясно правителство, което да започне да работи и колкото
се може по-бързо да бъде
отворен новия програмен
период, за да можем всички
до работим по различните
оперативни програми. Защото за малките общини,
които нямат особено големи собствени приходи като
Тутракан, това е "спасителната лодка".
Това за мен в качеството
ми на кмет на общината
е много важно, защото

веднага ще входираме пет
проекта, които са полезни
за Тутракан.
До края на годината ще
бъдат готови и работните
проекти за Музейния комплекс - панорама в Мемориал "Военна гробница-1916
г." край с. Шуменци и за
Яхтеното пристанище в
Тутракан. Тези два проекта
ще вдигнат, образно казано, Тутракан на крака. Чрез
единия - за яхтеното пристанище, се надяваме да се
развие туризмът, а изграждането на панорамата във
Военната гробница, мисля,
че ще привлече и доста ученици от страната. Все пак
това е най-голямата битка
от времето на войните в
началото на миналия век,
изучава се по история и ще
е интересно за учениците.
Надявам се доста хора и от
България, и от чужбина да я
посетят - това е жизнено
важно за Тутракан, защото
нищо друго не можем да
покажем освен развитието
на туризма.

избори и евроизборите с
около 300 гласа. На тези
избори много млади хора
се включиха в организиране
подготовката на документите, обясняването на
платформата, минаването
по домовете.
Ние и преди да се знае
дали ще има предсрочни
избори работихме с хората
и затова се сбъдна това,
което очаквахме. Е, имаше
и доста недействителни
бюлетини за ДПС, около
190. Долу-горе, като се прибавят недействителните
бюлетини към резултата,
исканото от нас се осъществи.
Недействителните бюлетини обикновено са от
възрастните хора, с треперещи ръце - техните зачертавания са излизали извън
квадратчето. Според мен,
би трябвало бюлетината
да се смята за действителна, все пак човекът е дошъл

да гласува, но, законът е
такъв.
Нашите хора са притеснителни като отидат пред
комисия, даже и за ТЕЛК
- като се явят пред комисията - притесняват се, не
могат да обяснят всичко.
Очакванията ни след изборите са да се направи
едно стабилно правителство, за може да се усвоят
европейските пари. Защото
в новия програмен период
2014-2020 г. има завишение на средствата, има
много пари. Почти всички
общини вече са на "ти" с
проектите, имат и готови
проекти, които да се внесат за одобрение. Защото
през предходния програмен
период не бяхме готови с
проектите, не знаехме изискванията, всичко бе ново
за нас, но сега от "ученици"
станахме "учители".
Много важно е да бъдат

скам най-напред да
благодаря на всички избиратели от
община Тутракан, които
предпочетоха да подкрепят лявата идея в лицето
на БСП.
Те повярваха в нас и оцениха направеното за България за последната една
година и половина. Своята
благодарност отправям и
към, всички, които използваха преференциалния вот
с моята кандидатура, което приемам като оценка
за работата ми като нов
партиен лидер.
За една година върху
мен падна отговорност-

та за провеждането на
един референдум, избори
за Европейския парламент
и настоящите избори за
Народно събрание. Това
са трудни задачи, които
ме мотивират за бъдеща
работа.
Последната кампания бе
индикатор за това, че сме
израснали политически без компроматни войни и
личностни нападки.
Дори загубили тези избори, ние ще продължаваме на местна почва да
подкрепяме добрите идеи
за развитие на община
Тутракан.

и симпатизанти, които ни
се довериха и излязоха да
гласуват. Имаме 1-2%, които не излязоха, благодарим
и на тях - поне не излязоха
да гласуват за други политически сили. Искам да
благодаря много на нашите младежи. По време на
кампанията те работиха
като пчелички в нашия
предизборен щаб. Особено
в изборния ден, ние сменихме стратегията, пуснахме
младите да помагат на повъзрастните до секциите.
Не пренебрегвам и повъзрастните жени - те
помогнаха в щаба като
направиха пакети, в които
имаше блузки, химикали,
агитационни материали, за
да стигнат до всяка къща.
Изобщо кампанията премина в добро настроение
и разположение на духа.
Имаше митинг, а на 3-ти
октомври организирахме за
младежите дискотека. Бяха
много доволни, макар да не
стигнаха местата.

И сто пъти да благодаря
не стига за хората, защото те много работиха и
най-важното - излязоха да
гласуват.
Искам да кажа на всички от нашата община, че
ДПС ще продължава да ги
обгрижва, ще продължаваме
да търсим начини как да
реализираме наши млади
хора - било чрез "Бюрото
по труда", било чрез Общината, било чрез наши фирми
да бъдат реализирани и да
не излизат от общината.
Защото от ден на ден,
хората в общината намаляват. Особено като мина
през центъра след 14:00
- обезлюден е градът, а в
новия хубав крайдунавски
парк чак след 17:00 часа
идват млади хора с децата
си. Но все още са малко.
Пожелавам успех на всички жители на общината,
независимо каква принадлежност са, от коя партия
са, важното е, че са излезли
да гласуват.

И

ȾɚɧɚɢɥɇɂɄɈɅɈȼ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚȻɋɉɌɭɬɪɚɤɚɧ

усвоени средствата. Ето
вижте, ние сме в Европейския съюз, а има райони,
където изобщо не се усеща,
че сме там. Вече нашите
хора обикалят Европа и
виждат какво става. Аз се
възхищавам на хора, които
работят там, идват тук и
строят в европейски стил.
Примерно, Нова Черна, Стефан Караджа, Богданци...
Тези хора преди също печелеха, но печалбата им беше
"лесна печалба" и пилееха
парите за друго. Но сега
със собствен тежък труд
изкарват парите и знаят
къде да влагат, ценят парата вече.
Тутракан трябва да използва и р. Дунав, защото
в този програмен период, по
Дунавската стратегия има
заложени доста средства.
Много е важно да намерим
начин да направим ферибот,
който да обслужва не само
нашата община, но и Главиница, Кубрат, близките
общини да реализират продукцията си в Румъния. Да
се раздвижи стокообменът.
Важно е да си върнем
пристанището. С лека ръка
предишните управления
премахнаха пристанището
- и пътното, и товарното.
Продукцията на нашите
земеделски производители
вместо да се оскъпява с
300 км, може от тук да се
изнася.
В този разговор няма да
пропусна да поздравя всички
наши избиратели - членове
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От Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” информират:

Повече пожари и двама загинали през деветмесечието на 2014-та
П
рез деветмесечието
на 2014 г. поделенията на Регионална
дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” /РДПБЗН/ Силистра
са обслужили общо 1030
произшествия, срещу 748
за същия период на 2013г.
Ликвидирани са 728 пожара,
от които 190 с материални
загуби, в 538 случая е извършена гасителна дейност
на пожари в отпадъци,
сухи треви и комини, без
да са нанесени материални
щети. В сравнение със същия период на 2013 г. пожарите с материални загуби
са с 39 повече, броят на
пожарите без материални
загуби е със 195 повече.
Извършена е аварийно-

спасителна дейност в 76
случая и помощни работа
в 204 случая. През периода
има 22 лъжливи повиквания.
От началото на годината
до 30.09.2014 г. са загинали
двама граждани и десет са
пострадали при пожар.
Разпределението на произшествията по отрасли
е следното: в “Жилищнокомунално стопанство и
битово обслужване” – 100
бр., в “Транспорт” – 32 бр.,
в “Селско стопанство“ – 14
бр., в „Горско стопанство“
– 8 бр., в „Енергетика” - 6
бр., в „Търговия и ремонт”-4
бр., в „Административни и
спомагателни дейности“
– 4 бр., в „Хотелиерство и
ресторантьорство” – 2 бр.,

в „Образование“ – 2 бр., и
други.
Разпределението на произшествията по причина на
възникване е следното: от

късо съединение - 56 бр., от
небрежност при боравене
с открит огън - 32 бр.,
от неправилно ползване
на отоплителни и нагре-

вателни уреди - 16 бр., от
самозапалване - 12 бр., от
техническа неизправност
- 14 бр., от огневи работи - 8 бр., от строителна
неизправност - 6 бр., от
детска игра - 2 бр., и др.
През деветте месеца
на 2014 г. служителите
от сектор „Планиране,
превантивна дейност и
контрол“са извършили 24
комплексни, 202 контролни
и 1435 тематични проверки. От всички извършени
проверки са констатирани
365 нарушения. При проверките са предписани 330
мероприятия. По искане на
заинтересовани физически и юридически лица са
проверени 73 обекта. Връ-

чени са 90 разпоредителни
документа. Изпратени са
21 уведомителни писма
за спазване правилата за
пожарна безопасност. На
16 обекта в експлоатация
са издадени документи
за съответствие с изискванията за пожарна
безопасност. На 60 обекта
са издадени становища за
строеж. Връчени са 26 акта
за установени административни нарушения и 14 акта
за установени нарушения
на правилата и нормите
за пожарна безопасност.
Въведени в експлоатация
са 18 строежа. Служители
от РДПБЗН - Силистра са
участвали в 16 приемателни комисии.
“ТГ”

Безработицата в Силистренско продължава да е много висока
Община Главиница е с най-много безработни - 1405 души
ɴɫɞɭɲɢɫɚɧɚɦɚɥɟɥɢ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɜ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ
ɦɫɟɩɬɟɦɜɪɢɫɨɱɚɬɞɚɧɧɢɬɟ
ɧɚ Ⱥɝɟɧɰɢɹɬɚ ɩɨ ɡɚɟɬɨɫɬɬɚ
Ɉɛɳɨ ɯɨɪɚɬɚ ɛɟɡ ɪɚɛɨɬɚ
ɡɚɩɢɫɚɧɢɜȻɸɪɚɬɚɩɨɬɪɭɞɚ
ɜ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɚ  ɞɭɲɢ
Ɍɨɜɚɨɡɧɚɱɚɜɚɱɟɪɚɜɧɢɳɟɬɨ
ɧɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɡɚ ɨɛɥɚɫɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ ɞɚ ɟ
ɦɧɨɝɨɜɢɫɨɤɨɋɩɨɪɟɞɞɚɧɧɢɬɟɧɚȺɝɟɧɰɢɹɬɚɩɨɡɚɟɬɨɫɬɬɚ
ɡɚɫɬɪɚɧɚɬɚɬɨɟɩɪɢ
 ɩɪɟɡ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɹ ɦɟɫɟɰɁɚɫɪɚɜɧɟɧɢɟ±ɪɚɜɧɢɳɟɬɨɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɫɪɟɞɧɨ
ɡɚɫɬɪɚɧɚɬɚɟɧɚɫɬɨɫ
ɩɨɧɢɫɤɨɨɬɸɥɢ
ɉɨɨɛɳɢɧɢɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚɬɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɜɚɛɫɨɥɸɬɟɧ

С

ɛɪɨɣɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɟɧɞɹɥɢɦɚ
ɫɥɟɞɧɢɹ ɜɢɞ ɇɚɣɜɢɫɨɤɨ ɟ
ɪɚɜɧɢɳɟɬɨ ɧɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ
ɜɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ±
 ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɥɢɰɚ 
ɫɥɟɞɜɚɬ ɨɛɳɢɧɢɬɟ Ʉɚɣɧɚɪɞɠɚ±Ⱥɥɮɚɬɚɪ±
Ⱦɭɥɨɜɨ±
ɋɢɬɨɜɨ±
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ±   ɢ
ɧɚɣɧɢɫɤɨɜɨɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚ±
Ȼɥɢɡɨ  ɧɚ ɫɬɨ ɨɬ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɫɚ
ɛɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬ  ɫɚ ɫ
ɪɚɛɨɬɧɢɱɟɫɤɚ ɩɪɨɮɟɫɢɹ ɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɬɟɫɚɉɪɟɡ
ɚɜɝɭɫɬ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬɩɨɫɬɴɩɢɥɢɬɟɧɚɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɫɚ  ɉɨɜɟɱɟ
ɨɬɩɨɥɨɜɢɧɚɬɚɨɬɭɫɬɪɨɟɧɢɬɟ
ɫɚɠɟɧɢɚɦɥɚɞɟɠɢɬɟɞɨ

ɝɨɞɢɧɢɫɚɁɚɟɬɨɫɬɟɨɫɢɝɭɪɟɧɚɧɚɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɤɚɤɬɨ ɢ ɧɚ 
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɫɧɚɦɚɥɟɧɚɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɬɚ
Ɉɛɹɜɟɧɢɬɟ ɩɪɟɡ ɦɢɧɚɥɢɹ
ɦɟɫɟɰɫɜɨɛɨɞɧɢɩɨɡɢɰɢɢɫɚ
ɛɢɥɢɤɚɬɨɧɚɣɱɟɫɬɨɬɟ
ɫɚɜɨɛɥɚɫɬɬɚɧɚɩɪɟɪɚɛɨɬɜɚɳɚɬɚɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨɫɬɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɬɟ
ɢɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɤɚɤɬɨɢɬɴɪɝɨɜɢɹɬɚ
Ɍɴɪɫɟɧɟɬɨ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚ
ɫɢɥɚ ɧɚ ɩɴɪɜɢɱɧɢɹ ɩɚɡɚɪ
ɫɟɭɜɟɥɢɱɚɜɚɫɴɩɨɫɬɚɜɟɧɨɫ
ɸɥɢɫɦɟɫɬɚɁɚɹɜɟɧɢɬɟ
ɦɟɫɬɚ ɜ ɛɸɪɚɬɚ ɩɨ ɬɪɭɞɚ
ɫɚ ɨɛɳɨ  ɢ ɫɚ ɩɪɟɞɢɦɧɨ ɨɬ ɱɚɫɬɧɢɹ ɫɟɤɬɨɪ ȼ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬ ɨɬ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɬɟ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɧɚɣɦɧɨɝɨ

ɫɜɨɛɨɞɧɢ ɪɚɛɨɬɧɢ ɦɟɫɬɚ ɜ
ɛɸɪɚɬɚɩɨɬɪɭɞɚɫɚɡɚɹɜɟɧɢ
ɨɬɩɪɟɪɚɛɨɬɜɚɳɚɬɚɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨɫɬ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ
  ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɬɟ ɢ
ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢɬɟ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
  ɬɴɪɝɨɜɢɹɬɚ   ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ   ɫɟɥɫɤɨɬɨ
ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ   ɯɨɬɟɥɢɟɪɫɬɜɨɬɨɢɪɟɫɬɨɪɚɧɬɶɨɪɫɬɜɨɬɨ  ɢɞɪ
Ʉɴɦɤɪɚɹɧɚɚɜɝɭɫɬɜɬɪɢɬɟ
ɛɸɪɚɩɨɬɪɭɞɚɜɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɢ Ⱦɭɥɨɜɨ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɫɚɌɟɯɧɢɹɬ
ɛɪɨɣɡɚɩɨɪɟɞɟɧɦɟɫɟɰɧɚɦɚɥɹɜɚ±ɫɴɫɜɫɪɚɜɧɟɧɢɟ
ɫɤɪɚɹɧɚɸɥɢɄɚɬɨɬɴɪɫɟɳɢ
ɪɚɛɨɬɚɥɢɰɚɫɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ
ɢɡɚɟɬɢɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢɢ
ɭɱɚɳɢ
“
ТГ”

Търсиш ли си работа?
Нетуоркс България ООД търси да назначи кабелен техник за
интернет и телевизия в гр. Тутракан.
Изисквания към кандидатите:
- Завършено средно образование – предимство техническо;
- Основни познания и интереси в областта на електротехниката,
електрониката, интернет и/или телевизионната техника;
- Сръчност и умения за работа с различни инструменти и измервателна апаратура;
- Възможност за пътувания, работа на открито и при лоши атмосферни условия;
- Готовност за работа в екип и усвояване на нови знания и умения;
- Добри комуникативни умения;
- Компютърна грамотност;
- Шофьорската книжка е предимство,
- Предишен опит на подобна работа е предимство.
За повече информация на тел.:
0885 009 226 – Дамян Найденов
0882 080 215 – Виктория Маринова

Инспекцията по труда в Силистра с
922 проверки от началото на годината,
констатирани са 3781 нарушения
О
т началото на годината до края на
септември Дирекция
„Инспекция по труда“ в
Силистра е извършила общо
922 проверки, информираха
от там. Констатирани са
3781 нарушения на трудовото законодателство, в
това число 1423 броя по
трудови правоотношения и
2358 бр. по осигуряване на
здравословни и безопасни
условия на труд, отправени
са 3715 задължителни за
изпълнение предписания. За
констатирани нарушения на
правилата за здравословен
и безопасен труд са спрени
от експлоатация 15 машини
и съоръжения. Съставени
са 116 акта за установяване на административни
нарушения, съобщават от
силистренската инспекция
по труда.
Инспекцията продължава
информационната и инспекционна кампания „Ергономия на работната място“
по линия на производството
на облекло. Тя е целогодишна, като до момента в
цялата област Силистра

са извършени 10 проверки,
при които са констатирани
50 нарушения на трудовото законодателство.
От тях 12 са по трудови
правоотношения и 38 – по
осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд. При проверките е
констатирано, че често
работодателите в производството на облекло не
осигуряват елементарни
удобства на служителите
си, като подходящи столове, които могат да се коригират съобразно ръста на
работника и характера на
производствения процес. Не
се осигуряват устройства
за сядане на работещите,
когато работят прави –
при кроене, гладене, преглед на дефекти. Проверяващите са установили още,
че работните повърхности
са малки и пречат на свободата на движенията при
извършване на отделните
дейности. Не са разработени специфични за всеки
вид труд профилактични
програми за намаляване
на ергономичните рискови

фактори, като ограничаване на повтарящите се
движения, на полагането на
труд в неудобна работна
поза и т.н.
11 проверки са извършени
на строителните обекти в
цялата област Силистра.
Тяхната цел е повишаване
нивото на обезопасеност.
Инспекциите са установили
77 нарушения, от които 66
по осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд и 11 – по трудови
правоотношения.
Продължават проверките
в отраслите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“
също в цялата област Силистра, допълват от местната Инспекция по труда.
От началото на година до
края на септември са извършени 123 проверки. Установени са 682 нарушения, от
които 457 по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд и 225 по
трудови правоотношения.
От началото на годината
до края на септември Дирекция „Инспекция по труда“ в
Силистра е извършила общо

922 проверки, информираха
от там. Констатирани са
3781 нарушения на трудовото законодателство, в
това число 1423 броя по
трудови правоотношения и
2358 бр. по осигуряване на
здравословни и безопасни
условия на труд, отправени
са 3715 задължителни за
изпълнение предписания. За
констатирани нарушения на
правилата за здравословен
и безопасен труд са спрени
от експлоатация 15 машини
и съоръжения. Съставени
са 116 акта за установяване на административни
нарушения, съобщават от
силистренската инспекция
по труда.
Инспекцията продължава
информационната и инспекционна кампания „Ергономия на работната място“
по линия на производството
на облекло. Тя е целогодишна, като до момента в
цялата област Силистра
са извършени 10 проверки,
при които са констатирани
50 нарушения на трудовото законодателство.
От тях 12 са по трудови

правоотношения и 38 – по
осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд. При проверките е
констатирано, че често
работодателите в производството на облекло не
осигуряват елементарни
удобства на служителите
си, като подходящи столове, които могат да се коригират съобразно ръста на
работника и характера на
производствения процес. Не
се осигуряват устройства
за сядане на работещите,
когато работят прави –
при кроене, гладене, преглед на дефекти. Проверяващите са установили още,
че работните повърхности
са малки и пречат на свободата на движенията при
извършване на отделните
дейности. Не са разработени специфични за всеки
вид труд профилактични
програми за намаляване
на ергономичните рискови
фактори, като огранича-

ване на повтарящите се
движения, на полагането на
труд в неудобна работна
поза и т.н.
11 проверки са извършени
на строителните обекти в
цялата област Силистра.
Тяхната цел е повишаване
нивото на обезопасеност.
Инспекциите са установили
77 нарушения, от които 66
по осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд и 11 – по трудови
правоотношения.
Продължават проверките
в отраслите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“
също в цялата област Силистра, допълват от местната Инспекция по труда.
От началото на година до
края на септември са извършени 123 проверки. Установени са 682 нарушения, от
които 457 по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд и 225 по
трудови правоотношения.
“ТГ”
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ХОБИ
СМЯХ

Един луд пишел писмо. Главният лекар минал покрай него и го попитал: – На кого пишеш писмо?
– На мене си – отговорил лудият.
– И какво пише в него? – попитал лекарят.
– Не зная, след три дни ще го получа
Жена отишла на лекар и се оплакала, че постоянно се чувства уморена. - Колко често правите секс? - попитал докторът.
- Всеки понеделник, сряда и петък - отвърнала жената.
- Е, може би трябва да почивате в сряда.
- Не мога - това е единствената вечер, в която съпругът ми си е вкъщи.
Семейна идилия... Жената гледа през прозореца: - Идва дъжд...
Мъжът, без да откъсва очи от мача: - Кажи, че ме няма...
Рано сутринта в едно селско училище идва учителката по математика,
гурлясала, чорлава, с кръвясали очи и вика:
- Кой урок имаме за днес, деца?
- За хикс, госпожо! - отвръщат и учениците.
- Пишете тогава задача - две селски учителки изпили две бутилки
водка. Пита се в задачата - за къф хикс им трябвало да пият след това
и бира?"
Някакъв рибар цял ден висял до един вир - хвърля въдицата, вади я
след малко без червея, хвърля въдицата, вади я след малко без червея...
Вечерта хвърля въдицата, вади я, и на кукичката има бележка:
"Сметката, моля!"
- Как си, какво правиш?
- Ами бях за риба.
- И как беше.
- Много риба хванахме! Дребната я пуснахме, а големите ги събрахме
в един буркан от детско пюре.
Един рибар се хвали на колегите си:
- Вчера хванах ееееей такава щука, като ръката ми!
- Стига бе, такива космати щуки няма.
По време на вечерята домакинът гордо казва:
- С рибата, която ядете в момента, трябваше да се боря в продължение
на цели четири часа!
- Разбирам - казва гостът. - И моята отварачка за консерви е счупена...

Малки обяви
ПРОДАВА СЕ на атрактивна цена вторият етаж
от къщата на ул. "В.Търново" №17а в Тутракан.
Проверете на тел.: 0866 6 5746

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - 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

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

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

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
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

Сканди

СУДОКУ

9 - 15.10.2014 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Тутракан и Пещера
в люта битка за Чудесата
Крепостите “Трансмариска” и “Перистера” сменят
през ден местата си в референдума на в.“Стандарт”
юта битка за челното място в класацията "Чудесата
на България" водят два
града. Тутракан и Пещера
ударно гласуват на сайтаwww.bgchudesa.com за
градските си гордости
- крепостите "Трансмариска" и "Перистера".
И двете възстановиха
блясъка си по европейски
проекти.
В полунощ на 30 септември приключи първият

Л

етап от националното
електронно гласуване,
провеждано от в. "Стандарт" в кампанията "Чудесата на България". В
него се включиха над
150 000 българи. Вотът
подреди Топ 20 в двете
категории - Атракции и
Открития. И докато засега гласуването за археологическите артефакти
е без особени изненади,
то в другия раздел се
очертава истинска вой-

на. Със старта на втория тур скорост набра
"Перистера". Но ударно
гласуване веднага отвя
крепостта на гълъба. И
върна на първа позиция
"Трансмариска".
Тутраканското чудо
стана номер 1 в първи
етап на вота. С 20% понисък резултат на трета
позиция българите засега
подреждат Калиакра.
Гласуването досега доказва, че до края на II тур

9 - 15.10.2014 г.

В сайта www.bgchudesa.com
В секция "Атракции”

Гласувайте за крепостта
„Трансмариска” - едно
от Чудесата на България!
на 31 октомври е възможно листата от Топ
20 да бъде преподредена
няколко пъти. В края на
този месец българите ще

посочат Топ 10 в двете откритие на 2014-а.
категории. От които в
При откритията Пръскрая на ноември ще бъдат тенът убиец твърдо дъризбрани най-голямата жи първото място.
атракция и най-голямото
www.bgchudesa.com

на дарованието в
Посетете новия Екомузей в Русе Празник
третата възраст

Анастасия ЯКОВА
ɬɚɬɢɹ ɜɴɜ ɜɟɫɬɧɢɤ ɡɚ
ɨɬɤɪɢɬ ȿɤɨɦɭɡɟɣ ɜ ɝɪ
Ɋɭɫɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟ ɦɨɟɬɨ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ Ɂɚɬɨɜɚ ɩɪɢ ɩɴɪɜɢɹ
ɭɞɨɛɟɧ ɫɥɭɱɚɣ ɪɟɲɢɯ ɞɚ ɝɨ
ɩɨɫɟɬɹɂɡɧɟɧɚɞɚɯɫɟɨɬɛɨɝɚɬɫɬɜɨɬɨɧɚɟɤɫɩɨɧɚɬɢɬɟɞɢɡɚɣɧɚ
ɢ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ȿɤɨɦɭɡɟɹɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɤɨɥɟɤɰɢɹɨɬɬɟɦɢ
ɨɛɜɴɪɡɚɧɢɫɠɢɜɨɬɚɧɚɯɨɪɚɬɚɜ
ȾɨɥɟɧȾɭɧɚɜɌɨɣɫɟɪɚɡɥɢɱɚɜɚ
ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɨɧɚɭɱɧɢɬɟ ɦɭɡɟɢ ɩɨ
ɬɨɜɚɱɟɜɧɟɝɨɫɚɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ
ɜɪɴɡɤɢɬɟ ɦɟɠɞɭ ɜɫɢɱɤɢ ɠɢɜɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɦɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ± ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɠɢɜɨɬɧɢ
ɢɱɨɜɟɤ

С

Ɇɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟɬɨɧɚɠɢɜɨɬɢɧɫɤɢɬɟ ɜɢɞɨɜɟ ɡɚɳɢɬɟɧɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢɢɢɫɢɦɛɢɨɡɚɬɚɧɚɱɨɜɟɤɢ
ɩɪɢɪɨɞɚɫɚɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɧɚ
ɤɜɤɦɩɥɨɳɧɚɱɟɬɢɪɢɟɬɚɠɚ
ȼɴɜɮɨɚɣɟɬɨɢɡɜɢɫɹɜɚɳɫɟɨɝɪɨɦɟɧɚɜɬɟɧɬɢɱɟɧɦɚɦɭɬɩɨɫɪɟɳɚɢɩɪɨɜɨɤɢɪɚɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢɬɟ
ȼɩɪɢɡɟɦɧɢɹɟɬɚɠɫɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟɪɚɡɝɥɟɞɚɯɚɤɜɚɪɢɭɦɫɞɭɧɚɜɫɤɢɪɢɛɢ
ɉɨɤɚɡɚɧɢ ɫɚ ɫɬɚɪɢ ɭɪɟɞɢ ɡɚ
ɪɢɛɨɥɨɜɢɦɪɟɠɢɌɭɤɜɢɠɞɚɦɟ
ɢ ɪɢɛɚɪɫɤɚ ɥɨɞɤɚ ɜ ɢɫɬɢɧɫɤɢɹ
ɣɜɢɞ
Ɉɱɚɤɜɚɯɚɦɟɨɳɟɬɪɢɟɬɚɠɚ
ɇɚɩɴɪɜɢɹɟɬɚɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚ
ɤɨɥɟɤɰɢɹ ɨɬ ɜɤɚɦɟɧɟɥɢ ɤɨɫɬɢ

ɧɚɛɨɡɚɣɧɢɰɢɨɬɦɥɧɝɨɞɢɧɢ
ɦɚɫɬɨɞɨɧɬɢɦɚɦɭɬɢɧɨɫɨɪɨɝɢ
ɞɪɭɝɢɠɢɜɨɬɢɧɫɤɢɜɢɞɨɜɟ
ɇɚɜɬɨɪɢɹɟɬɚɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɨ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɬɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɧɚ
ɩɪɟɩɚɪɢɪɚɧɢ ɩɬɢɰɢ ɢ ɠɢɜɨɬɧɢ
ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɜɟɫɬɟɫɬɜɟɧɢɬɟɢɦ
ɨɛɢɬɚɥɢɳɚ
ɂɡɧɟɧɚɞɜɚɬ ɢɡɤɭɫɬɜɟɧɚɬɚ

ɩɨɞɴɥɠɢɧɚɩɟɳɟɪɚɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
Ɉɪɥɨɜɚɱɭɤɚ ɡɚɬɨɜɚɢɬɟɦɚɬɚ
ɡɚɩɟɳɟɪɢɬɟɫɴɳɨɩɪɢɫɴɫɬɜɚɜ
ɟɤɨɦɭɡɟɹɂɦɚɜɴɡɫɬɚɧɨɜɤɚɧɚ
ɩɟɳɟɪɚ ɜɢɫɨɤɚ  ɦ ɢ ɞɴɥɝɚ
ɧɚɞɦȼɴɬɪɟɟɨɡɜɭɱɟɧɚɫɴɫ
ɡɜɭɰɢɨɬɩɟɳɟɪɚɬɚɢɫɟɩɪɨɠɟɤɬɢɪɚɮɢɥɦɡɚɩɪɢɥɟɩɢɬɟ
ɇɚ ɱɟɬɜɴɪɬɢɹ ɟɬɚɠ ɫɚ ɪɚɡ-

ɩɟɳɟɪɚ ɢ ɤɪɚɫɢɜɢɬɟ ɞɢɨɪɚɦɢ
ȼ ɡɚɥɚ ÄȻɥɚɬɧɚ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚ´
ɜɢɠɞɚɦɟɛɢɨɥɨɝɢɱɧɨɬɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɧɚɜɥɚɠɧɢɬɟɡɨɧɢ
ȼ ɡɚɥɢɬɟ ɫɚ ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢ
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɢɫɧɚɭɱɧɨɩɨɩɭɥɹɪɧɢ
ɮɢɥɦɢɌɚɤɚɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢɬɟɞɨɩɴɥɜɚɬ ɫɜɨɢɬɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹ Ʉɨɦɩɸɬɴɪɩɪɟɞɥɚɝɚɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ
ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɧɨɬɨɠɢɜɨɬɢɧɫɤɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ
ɇɟɨɬɦɢɧɚɜɚɦɢɬɪɟɬɢɹɟɬɚɠ
ɫɴɫ ɡɚɥɚ Äɉɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɢɹ´
ȼɫɢɱɤɨ ɬɭɤ ɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ  ɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɚɩɨɞɪɟɞɟɧɨ
ɄɪɚɣɊɭɫɟɫɟɧɚɦɢɪɚɜɬɨɪɚɬɚ

ɩɨɥɨɠɟɧɢ ɯɨɛɢɤɨɥɟɤɰɢɢ ɧɚ
ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɧɚ ɪɭɫɟɧɰɢ ȿɤɨɦɭɡɟɹɬ ɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɡɚ
ɰɟɥɢɹ ɋɟɜɟɪɨɢɡɬɨɱɟɧ ɪɚɣɨɧ ɜ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɉɪɢ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɬɨ
ɫɢɬɟɭɞɢɜɹɜɚɬɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɬɨ
ɧɚɟɤɫɩɨɧɚɬɢɬɟɨɛɨɝɚɬɹɜɚɲɫɟ
ɫɦɧɨɝɨɩɨɡɧɚɧɢɹɟɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚ
ɧɚɫɥɚɞɚɢɮɚɤɬɢɨɬɧɨɫɧɨɩɪɢɪɨɞɧɢɬɟɛɨɝɚɬɫɬɜɚ
ȿɤɨɦɭɡɟɹɬ ɨɬɜɨɪɢ ɜɪɚɬɢ ɜ
ɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɇɚɦɢɪɚɫɟɜ
ɫɝɪɚɞɚɬɚ ɜɥɹɜɨ ɨɬ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹ ɦɭɡɟɣ ɜ Ɋɭɫɟ ɉɪɟɡ ɩɴɪɜɢɬɟɦɟɫɟɰɢɦɭɡɟɹɬɳɟɪɚɛɨɬɢ
ɛɟɡɩɨɱɢɜɟɧɞɟɧ

Честит рожден ден
и да почерпят:

9 октомври - Венцислав СТАТЕВ, Ротари Клуб Тутракан
9 октомври - Нели МАНЧЕВА, Учител, СОУ "Йордан
Йовков"
9 октомври - Бедиха ХЮСЕИН, Ст.счетоводител,
Община Главиница
10 октомври - Славко СТЕФАНОВ, Общински съветник
от ДПС, ОбС-Главиница
11 октомври - Петранка МИЛУШЕВА, Касиер-събирач,
Община Главиница
12 октомври - Анелия КАЛДАРЕВА, Пом.-директор,
СОУ "Йордан Йовков"
12 октомври - Людмил СПАСОВ, Ротари Клуб Тутракан

13 октомври - Иванка ЗМЕЕВА, Учител, СОУ "Йордан
Йовков"
13 октомври - Красимира НЕЙЧЕВА, Библиотекар, СОУ
"Йордан Йовков"
13 октомври - Валентин ДИМИТРОВ, Общ. работник,
Община Тутракан
13 октомври - Сезгин ДАУД, Кмет на с. Падина, община Главиница
13 октомври - Тезджан ЮМЕР, Спец. "АФО", с. Звенемир, община Главиница
14 октомври - Гинка ГЕОРГИЕВА, Учител, СОУ "Йордан
Йовков"

о повод Деня на възрастните хора – 1
октомври, екипът
на читалището в Тутракан реши да предостави
сцена на хората, които
празнуваха в този ден,
а идеята беше те да се
забавляват и празнуват,
споделяйки своя талант
и дарование. Това беше
първо издание на празника "Свирим, пеем и играем, за да не стареем", но
както Стефка Станкова
– Директор на дирекция
„Хуманитарни дейности“
в Община Тутракан, така
и ние си пожелахме това
да стане традиция. Желаещите да се включат
бяха малко. Някои смело
се качиха на сцената,
заради натрупания опит,
а други – пристъпиха
плахо, но завършиха уверени своите изпълнения.
Участници в празника
бяха: Група за стари
градски песни и ВГ „Росна
китка“ при ПО „Дунав“,
гр. Тутракан; ГСГП „Сребърен листопад“ при
НЧ с. Шуменци; Елена
Василева – с. Шуменци;
Мария Жекова – Дом за
стари хора; Димитричка
Христова – Тутракан,

П

Тодорка Петкова, Радка
Пенчева; Иванка Райкова
и Николинка Кирилова.
Те пяха и четоха свои
стихове, които по всичко личеше, идваха от
дъното на душата им
и с това разчувстваха
публиката. Познатата
на всички в града със
своята усмивка и сарказъм към възрастта и
годините леля Васка се
включи, както се казва, в
движение и повдигна духа
и настроението в залата
със своите стихове.
Специален поздрав за
всички беше изпълнението на Елица Камбурова –
новата петгодишна пееща надежда на Тутракан.
Тя изпълни две песни, а с
изпълнението си на „Моя
страна, моя България“
изправи залата на крака.
И въпреки че залата не
беше пълна, а участниците бяха малко, настроение имаше и се надяваме
да сме им доставили
поне малко радост и
всички те да запазят
един хубав спомен от
този ден!
Светлана ПЕТКОВА,
Секретар

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
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