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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 35

Година LIV

10 - 16 септември 2015 г.

Цена 0.60 лв.

Войниче, за тебе
доказателство, нямаше прегради...

Министър Десислава ТАНЕВА:

Тутракан е поредното
че когато има желание, нещата се случват

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Честит нов парк на жителите на Тутракан!
С кмета на Тутракан
д-р Димитър Стефанов
открихме официално Крайдунавския парк в града,
реконструиран по проект
„Тутракан-модерна дестинация на риболовен туризъм, интегриран с история,
традиции и изкуство“ и
финансиран по Оперативна
програма за развитие на
сектор „Рибарство“ 20072013 г.
През последните няколко
години в община Тутракан
са реализирани проекти
по ПРСР и Оперативна
програма за рибарство и
аквакултури за близо 8 млн.
на стр. 5

Елица Камбурова e трета
на "Полските щурчета"

Шивачки от Тутракан

осъдиха

собственик на фирма
за неизплатени заплати

на стр. 4

75 ГОДИНИ СВОБОДНА ДОБРУДЖА:

Международна научна
конференция „Добруджа политика, общество,
стопанство и култура (ХIХ-ХХ век)"

на стр. 2

на стр. 3

Достъпът до информация право на гражданите
Продължава набирането на
номинации за Деня на правото
да знам`2015
рограма Достъп до категории за наградите по
Информация (ПДИ) повод Международния ден
стартира набиране- на правото да знам.
то на номинации в шестте
на стр. 2

П

на стр. 8

Скъпи учители и ученици,
Пред прага на първия учебен ден
Ви пожелавам да вървите заедно
по пътя на знанието!
Бъдете здрави, щастливи,
усмихвайте се, намерете много
приятели и съмишленици!
Четете и мечтайте!
Защото бъдещето е на Вас и Вашите знания!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на община Тутракан

Уважаеми учители и ученици,
Първият учебен ден е празник!
Нека той да е честит на всички,
които четем и пишем със
самочувствието на народ с
вековна история и бъдеще, което
ще градим с мъдрост,
толерантност и знание!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

15 септември е крачката,
която всеки от нас е
предприел с вяра и надежда!
Не забравяйте, че науката е
слънце, което ще Ви води към
нови светове!
Грамотността и знанието
правят човека свободен!

Спорна и успешна 2015/2016 учебна година!
Хюсеин ХАМДИ, Кмет на община Главиница
Сейфи САЛИМ, Председател на ОбС-Главиница
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РЕГИОН

НОВИНИ
ОПОЗНАЙ ПЪТЯ НА ВОДАТА...
Сдружение "Център за иновативни практики" със съдействието на
Община Тутракан ще проведе информационно събитие в рамките на
проект „Опознай пътя на водата – защита на водното природно наследство на териториите на Общините Тутракан, Главиница и Сливо
поле”. Информационният брифинг ще се проведе на 11 септември
от 14:00 ч в залата на Общинския съвет.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013 и е финансиран в изпълнение на местна стратегия за развитие на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“, с финансовата подкрепа на Европейския
фонд за рибарство и Република България.
В рамките на събитието официално ще бъдат предадени резултатите от проекта на представители на общините Тутракан, Главиница
и Сливо поле. Експертите работили по отделните части на проекта ще
представят в кратки презентации своите резултати.
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
Информационен ден по проект “Повишаване ефективността на
контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“ ще се проведе на 15 септември в Силистра в залата на хотел
"Дръстър". Ще бъде представена разработената в рамките на проекта
информационна система. На събитието ще бъде дадена възможност
участниците да се запознаят с предлаганите от Агенцията електронни услуги, както и възможностите за бърз достъп до информация,
свързана с дейността на ИА ГИТ.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
Община Тутракан информира за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с
предмет "Изготвяне на инвестиционен проект за нуждите на проект
"Яхтено пристанище "Трансмарина", град Тутракан, област Силистра",
по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България
2014-2020".
Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените
поръчки на Агенцията за обществени поръчки на 4 септември 2015
г. Възложителят предоставя пълен достъп до документацията на
интернет-страницата на Община Тутракан, Профил на купувача.
Документи се подават в запечатан, непрозрачен плик в Община
Тутракан, гр. Тутракан, ул. "Трансмариска" 31 до 17:00 ч. на14 септември 2015 г. вкл.

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

ЗАПОВЕД
№ РД-04-1167/07.09.2015 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 183, ал. 3 от Изборния
кодекс, Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения
ред, чистота и общественото имущество на територията на Община
Тутракан

НАРЕЖДАМ:

1. Определям местата за поставяне на агитационни материали за насрочените избори и референдум на 25.10.2015 г., както следва:
- на всички кръгли тела в гр. Тутракан;
- на другите стационарни рекламни общински табла;
- на рекламното табло по ул. „Трансмариска”.
1. Поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини –
частна собственост да става с разрешение на собственика или управителя
на имота.
2. Забранявам поставянето на агитационни материали на сгради – общинска
собственост.
3. Забранявам:
- използването на агитационни материали, които застрашават живота и
здравето на гражданите, частната, общинската и държавна собственост и
безопасността на движението, както и материали, които накърняват добрите
нрави, честта и доброто име на участниците в информационно–разяснителната кампания;
- поставянето на агитационни материали върху живи дървесни видове;
- поставянето на агитационни материали по автобусните спирки;
- използването на превозни средства на държавния и общински транспорт
за агитация за насрочените избори;
- поставянето на агитационни материали на 25.10.2015 г. /деня на изборите
и референдума/ и до края на гласуването в изборните помещения, както и на
разстояние, по–малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното
помещение;
- унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени
по определения в Изборния кодекс ред, до края на деня за провеждане на
избори и референдум.
1. Агитационните материали, поставени в нарушение на ИК и настоящата
заповед да се премахват или изземват по решение на ОИК гр. Тутракан и СИК
/при необходимост със съдействието на органите на МВР/.
2. Кметовете и кметските наместници определят със своя заповед местата
за поставяне на агитационни материали на територията на населените места.
3. В срок до три дни след деня на изборите и референдума политическите
партии и коалиции премахват поставените от тях агитационни материали по
повод на вече приключилите избори и референдум.
Нарушителите на настоящата заповед да се санкционират съгласно
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и
общественото имущество на територията на Община Тутракан.
Настоящата заповед да се обяви чрез поставяне на таблото за обявления
в Община Тутракан, както и да се публикува на интернет-страницата на
Община Тутракан.
Препис от заповедта да се изпрати на ОИК гр. Тутракан.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

10 - 16.09.2015 г.

Достъпът до информация право на гражданите
Продължава набирането на номинации за Деня на правото да знам`2015
от стр. 1 специалната страница за
28 септември – Международния ден на правото да знам:
http://www.righttoknowday.net/
nominations/2015/.
Номинациите за Деня на
правото да знам са силно
средство за популяризиране
на случаи на граждани, НПО
и журналисти, в които са
търсили информация с голяма
обществена значимост, допринесли са за промяна в средата
и/или политиките на национално и местно ниво. Така ПДИ
се стреми да окуражава и да
вдъхновява търсещите достъп
до обществена информация.
Номинациите са начин да
покажем добри практики и модели, създадени от институциите, за да улеснят достъпа
до информация за граждани и
да увеличат прозрачността и
отчетността си.
А антинаградите имат по-

Позитивните награди “Златен ключ” са четири: Гражданин, най-активно упражнявал
правата си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ); НПО, най-активно
упражнявало правата си по
ЗДОИ; Журналистически материал, свързан с правото на
достъп до информация; Институция, най-добре организирала
предоставянето на достъп до
информация.
Антинаградите са две “Катинар” за институция,
която нарушава правата на
гражданите и възпрепятства
свободния достъп до информация е първата и “Вързан ключ”
за най-абсурдно и смешно
решение по ЗДОИ е втората.
Електронната форма към
всяка от категориите и
съответните критерии за
номинации са достъпни на

рицателен и дисциплиниращ
ефект.
Наградените ще бъдат избрани от специално жури, а
наградите ще бъдат връчени
на церемонията, която ПДИ
провежда на 28 септември
2015 г. в Дома на Европа в
София.
Денят на правото да знам се
отбелязва от застъпниците
за свобода на информацията
на 28 септември по цял свят.
Програма Достъп до Информация е учредена през 1996
г., а законът за достъп до
обществена информация в България бе приет и обнародван в
"Държавен вестник" преди 15
години - на 7 юли 2000 г.
ПДИ е водещата организация в кампанията за приемането на ЗДОИ през 2000 г., както
и за неговите положителни
изменения през 2002, 2007 и
2008 г. От приемането му до

днес ПДИ следи практиките по
предоставяне на обществена
информация като предлага
правна помощ, включително
представителство в съда, на
граждани, журналисти и НПО
при търсене на информация
от голям обществен интерес.
Гергана Жулева е инициатор,
един от основателите и изпълнителен директор на Програма
Достъп до Информация.
Полезни данни за българската и световната практика с
достъпа до обществена информация може да се намери
на адрес: www.aip-bg.org.
Съдействието при ползването на Закона за достъп до
обществена информация можете да получите и от Калина
Грънчарова, координатор на
Програма достъп до информация за област Силистра, на
тел. 0887 057 747 или на e-mail:
kalina60@abv.bg.

Шивачки от Тутракан осъдиха
собственик на фирма за неизплатени заплати
Кристиян КАЛЧЕВ
реди по-малко от
година информирах
читателите на в.
"Тутракански глас" за една
безпрецедентна гавра с
десетки семейства и с
жените, които работеха в
шивашката фирма"СОВАР
- Б" ("Трансмариска"). От
страниците на вестника
призовах всички жени, подложени на робски труд за
заплати от 20 лева МЕСЕЧНО да потърсят правата
си в съда и да потърсят
незаплатените с месеци
надници.
По ред причини от над
20-те жени, работили и
ощетени в предприятието,
само две подеха инициативата и потърсиха правата
си. Една от тях бе и моята
майка - Марияна Калчева.
Сега, 9 месеца по-късно,
идва и сюблимният момент
на произнасянето на решението на Районен съд Тут-
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ракан и съдията по делата
- Георги Георгиев.
Противно на всички притеснения, които лежаха
и у майка ми, а именно,
че "Шефовете имат пари
и ще си уредят делата",
практиката показа друго спечелихме! И двете дела,
заведени срещу фирмата
са в полза на ищците. Така
неизплатените заплати ще
бъдат изплатени ведно и с
лихви върху задържаните
месеци.
И както всяко съдебно
решение започва с " В името
на народа реши", тези дела
наистина бяха спечелени от
и за народа. За мен и моето
семейство това е изключително важно събитие, тъй
като преди да се стигне до
този момент претърпяхме
множество лишения заради
ниските семейни доходи,
заради притеснението за
всички месечни разходи,
които трябва да бъдат пла-

щани, заради издръжката на
студента в семейството
(аз) и ред други. Родителите ми платиха цената със
сребро в косите, но в крайна сметка справедливостта показа, че дори в тези
мрачни времена съществува и спохожда тези, които я
търсят и отстояват.
За мен лично това също е
голяма радост. Успях да покажа на родителите си, че
не трябва да се отчайват
и да се предават. Разказвам
историята не за да похваля
съдебната система, не за
да покажа колко е нечестен
животът, не за да укоря
някого лично, а защото
смятам, че тази история
ще е поука за множеството
други жени и мъже поставени на колене пред зависимостта от някого който
и да бил той.
В тази връзка желая да
обявя, че част от спечелените като обезщетение

средства, смеейството ми
реши да задели, за да наеме
адвокат, който да представлява всички шивачки, които
и до ден днешен получават
заплашителни писма от различни банкови институции
с измамата от преди десетина години. Припомням, че
тогава над 50 шивачки в същата фирма бяха измамени
от предишния собственик,
който изтеглил крупни суми
като заеми на името на всяка една от служителките.
И сега тези заеми "тежат"
като бреме върху всяка от
тях. Надявам се, че чрез
вестник "Тутракански глас"
това послание ще достигне до възможно най-много
хора, навели глава, за да
не я посече сабята, но за
сметка на това безпощадно
експлоатирани и унижавани.
Потърпевшите от изтеглените кредити могат да
се свържат с мен на тел.
0886930513.

Вече могат да се подават Започва новата учебна година
заявления за промяна на
осигуряването за втора пенсия
т 4 септември вече
могат да се подават
заявленията за промяна на осигуряването от
универсален пенсионен фонд
във фонд „Пенсии“ на НОИ.
Става въпрос за възможността
за избор на осигурените лица
за това къде да се превеждат
вноските им за допълнително задължително пенсионно
осигуряване (ДЗПО) - в частен
фонд или във фонд „Пенсии“
на НОИ.
Желанието си осигурените
лица ще могат да заявяват
във всеки офис на НАП на
територията на страната, без
значение къде е постоянният
им адрес. Промяната на осигуряването от универсален
пенсионен фонд във фонд
„Пенсии“ на НОИ и обратно

О

става със заявление по образец. Документът трябва да се
представи или лично, или от
друго лице, упълномощено с
изрично нотариално заверено
пълномощно, или по интернет
с квалифициран електронен
подпис на осигуреното лице.
Вноските за т. нар. „втора
пенсия“ ще започнат да се превеждат в новия фонд (частен
или фонд „Пенсии“ на НОИ)
от първо число на месеца,
следващ месеца, в който е
подадено заявлението. НАП ще
има ангажимент да уведоми
както частния фонд, така и
НОИ, за избора на осигуреното
лице. Осигуреното лице ще
може отново да направи нова
промяна едва след изтичането
на една година от последния
му избор.

Калина ГРЪНЧАРОВА
111 първолаци ще пристъпят
прага на училището за първи път на
15 септември в община Тутракан.
50 от тях са в СОУ "Христо Ботев",
45 - в СОУ "Йордан Йовков", 10 - в
с.Нова Черна и 6 - в с. Цар Самуил.
Две професионални паралелки
има в СОУ "Хр. Ботев", а в СОУ
"Й.Йовков" - профил "Природоматематически с английски език" и
Хуманитарна паралелка.
Двете градски училища са и
средищни и към тях всеки ден ще
пътуват 332 ученици. От селата
се превозват 190 ученици в СОУ
"Йордан Йовков" и 142 - в СОУ "Хр.
Ботев". През новата учебна година,
в тутраканските училища ще учат
и деца от Зафирово, Черногор и
Стефан Караджа.
Ремонтните дейности в градските училища предстоят и ще бъдат
извършвани в учебно време. С
пари осигурени от правителството
ще бъде ремонтиран покрива и

санирано СОУ "Хр. Ботев", а в СОУ
"Й.Йовков" ще ремонтират санитарните възли в началния корпус.
Вчера РИО-Силистра организира
провеждане на работно съвещание
с директорите на училищата и извънучилищните звена за началото
на 2015/2016 учебна година.
В отчета на РИО-Силистра за
състоянието на училищната мрежа
в седемте общини за миналата
учебна година е отбелязана тяхната различна характеристика.
За община Тутракан пише:
"Предлага професионално образование в СОУ с прем след VIII клас.
Предлага 1 паралелка с прием слад
VII клас. Силно концентриране на
учениците в двете големи средни
училища в Тутракан, където се
обучават 84 % от учениците на
общината. Подържа се малко
училище в с. Цар Самуил (с под 60
ученика), което ощетява бюджетите на останалите.
Отлив на ученици към Русе."
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Апелативeн съд-Варна осъди бившия
кмет на Главиница, той ще обжалва Международна научна
конференция „Добруджа А
политика, общество, стопанство
75 ГОДИНИ СВОБОДНА ДОБРУДЖА

пелативна прокуратура във Варна постигна осъдителна
присъда за кмета на община Главиница Насуф Махмуд Насуф, подсъдим за
извършено престъпление по
служба по член 282, ал. 2,
във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс. Състав на
Апелативния съд във Варна
осъди 49-годишния Насуф
на две години и шест месеца лишаване от свобода с
четиригодишен изпитателен срок след протест на
прокуратурата срещу оправдателната му присъда,
произнесена от Окръжния
съд в Силистра. Бившият
кмет на силистренската
община бе лишен и от правото да заема държавна или
обществена длъжност за
срок от три години.
На 6 декември 2007 г. и
на 7 декември 2007 г. в гр.
Главиница в качеството на
длъжностно лице, заемащо
отговорно служебно положение – кмет на община
Главиница, с цел да набави
облага за „Гранд комерс Варна“ ЕООД, представлявано
от Божидар Борисов, подсъдимият Насуф нарушил
служебните си задължения
по чл.43, ал.1 от Закона за
обществените поръчки,
като подписал в качеството на възложител договор
за спогодба и ден по-късно
- протокол между община
Главиница и „Гранд комерс
Варна“ ЕООД, с което е изменена съществено клауза
от вече сключения договор
за изпълнение на обществена поръчка от 27 юли
2007 г. Варненската фирма
е трябвало да предостави
услуги по сметосъбиране,
извозване, третиране в
депа за битови отпадъци и
поддържане на териториите за обществено ползване
в населените места на
община Главиница. С промяната в протокола кметът
Насуф поел от името на
община Главиница задължение за заплащане след
изрично поискване на 126
000 лв., представляващи
стойност на 210 контейнера за твърди битови отпадъци, от което са могли
да настъпят немаловажни
вредни последици за община
Главиница /имуществени
вреди в размер на 126 000

лв. и неимуществени вреди/
- престъпление по чл. 282,
ал.2, връзка с ал.1 от НК.
Обявеният конкурс бил
спечелен от „Гранд комерс
Варна” ЕООД. В сключения
договор от 27 юли 2007 г.
Варненската фирма се задължила за своя сметка да
осигури необходимите 210
контейнери за сметосъбирането в община Главиница.
Общината сключва договор
с фирмата, а няколко месеца по-късно тайно с двустранен протокол кметът
Насуф задължава общината
да заплати по 600 лева за
един контейнер при поискване от фирмата - изпълнител на сметосъбирането.
По време на проведена
финансова ревизия на община Главиница през 2010
г. договорът за спогодбата от 6 декември 2007
г., както и протоколът,
подписан на следващия ден
от кмета, не са представени. През есента на 2011
г. след проведени избори за
кмет на община Главиница
е избран нов кмет - Хюсеин
Хамди. Дружеството по
сметосъбирането изпраща
съобщение на новия кмет,
че фирмата прехвърля вземанията, обезпеченията и
принадлежностите върху
нов кредитор – „Гранд комерс 2011” ЕООД – Варна, и
настоява да получи сумата
по 600 лева за 210 контейнера. Подадена е и искова
молба в Силистренския
окръжен съд от страна
на фирмата срещу община
Главиница.
В обвинителния акт на
Окръжна прокуратура в
Силистра срещу бившия
кмет Насуф се сочи, че
престъплението му е извършено в пряк умисъл с цел
да набави за „Гранд комерс
Варна” ЕООД облага. Двата документа – договорът
за спогодба и протоколът
с варненската фирма, са
били укрити от подсъдимия
Насуф при финансовата
ревизия на общината и не
са били на разположение
в канцеларията, където
трябвало да се съхраняват.
За поетите финансови задължения от общината от
променения договор не е бил
информиран и общинският
съвет.
Присъдата на Варненския

и култура (ХIХ-ХХ век)"
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апелативен съд подлежи на на обжалване. Следва искаобжалване в 15-дневен срок. не на главната прокуратура
до Върховния касационен
Насуф Насуф ще обжалва съд за възобновяване на
присъдата в срок,
делото. Върховният касацинаучаваме от сайта Си- онен съд отменя решението
листра сега. В кратко из- на Варненския апелативен
явление той аргументира съд и възобновява делото.
мотивите си да не приеме Силистренският окръжен
действията на съда като съд се произнесе, че „приобективни и определя при- знава подсъдимия за невисъдата като несправедли- новен”. За да се стигне и
ва. Присъдата е произне- до последното решение на
сена след протест срещу Варненския апелативен съд,
оправдаването му на първа според което съм виновен
за това, че като кмет
инстанция.
„Още по време на след- на община Главиница съм
ствието водещият раз- „нарушил служебните си
следването, след анализ на задължения по чл. 43, ал. 1
събраните доказателства, от Закона за обществение преценил, че „същите те поръчки”, подписвайки
в своята съвкупност не въпросния договор”. Това е
обосновават предявяване накратко хронологията на
на обвинения”. И за това въпросното дело. Давам си
има разпореждане на Си- сметка, че в такова огралистренския окръжен съд. ничено по място изявление
Но прокуратурата несе е не мога да представя в пълсъгласила с преценката на нота аргументи за своята
следователя и настоява правота. Но диаметрално
пред Варненския апелати- противоположните решевен съд да се отмени това ния на институция като
разпореждане и да се върне Варненския апелативен съд
делото „за продължаването могат да породят у всеки
му от друг състав в стадия човек съмнения за обек„Подготвителни действия тивност. Смятам това за
за разглеждане на делото тенденциозно пред вид и
в съдебно заседание". Вар- моята обществена и полиненският апелативен съд тическа дейност. Заявявам,
потвърждава разпореж- че няма да се откажа от
дането на Силистренския тази дейност, тъй като за
окръжен съд за прекратя- мен тя не е възможност за
ване на наказателното кариерно развитие, а кауза
производство – решението и ще продължа да търся
е окончателно и не подлежи правата си чрез съда.“

Летописна книга, паметен лист и юбилеен вестник в Силистра
и Тутракан за 75-годишнината от Крайовската спогодба
Симеон БОРИСОВ
ɚ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɬɝ ɫɟ
ɧɚɜɴɪɲɢɯɚɝɨɞɢɧɢ
ɨɬ Ʉɪɚɣɨɜɫɤɚɬɚ ɫɩɨɝɨɞɛɚ ɭɪɟɞɢɥɚ ɜɴɡɜɪɴɳɚɧɟɬɨ ɧɚ ɘɠɧɚ Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ
ɤɴɦ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɩɪɢɟɬɢɞɨɛɪɨɜɨɥɧɨɨɬɞɜɟɬɟ
ɫɬɪɚɧɢ Ɇɢɪɧɢɹɬ ɧɚɱɢɧ ɡɚ
ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɟɞɧɚ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬ
ɫɟ ɨɰɟɧɹɜɚ ɤɚɬɨ Äɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɩɪɢɞɨɛɢɜɤɚ³ Äɜɟɥɢɤ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɞɟɧ³ Äɱɚɫ ɧɚ
ɩɪɚɜɞɚɬɚ³ Äɞɟɧ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨɜɴɡɤɪɟɫɟɧɢɟɡɚɁɥɚɬɧɚ
Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ³ɩɨɩɴɬɹɤɴɦɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟɧɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ
ɢɞɟɚɥ
ȼ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɩɪɟɞɫɬɨɹɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹ-
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ɬɢɹ ɜɥɢɡɚɳɢ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɧɢɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚ ɨɛɳɢɧɢɬɟ
ɩɨɫɜɟɬɟɧɢ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚ
Ɇɟɠɞɭɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢɡɥɟɡɟ ɨɬ
ɩɟɱɚɬɤɧɢɝɚɬɚÄɅɟɬɨɩɢɫɏɪɨɧɨɥɨɝɢɹɧɚɮɚɤɬɢɢɫɴɛɢɬɢɹ³
ɫ ɚɜɬɨɪɢ ɀɟɤɨ ɉɨɩɨɜ ɢ ɉɟɬɴɪ Ȼɨɣɱɟɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɳɚ

рез месец септември
2015 г. се навършват
75 години от едно от
най-важните събития в новата история на България
– подписването на Крайовския договор и възвръщането на Южна Добруджа към
България, припомнят от Исторически музей-Тутракан.
По този повод Министерство на културата,
Институт за исторически
изследвания при БАН, Военна академия „Г. С. Раковски",
Община Добрич, Община
Тутракан, Регионален исторически музей - Добрич,
Исторически музей-Тутракан, както и музеите в гр.
Силистра, Балчик, Каварна,
Тервел и Дулово организират Международна научна

ɦɨɦɟɧɬɢ ɨɬ ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ ɫɥɟɞ
 ɝ ɤɨɝɚɬɨ ɰɹɥɚ ɘɠɧɚ
Ⱦɨɛɪɭɞɠɚɩɨɩɚɞɚɩɨɞɪɭɦɴɧɫɤɨɜɥɚɞɢɱɟɫɬɜɨ
ÄɝɨɞɢɧɢɫɜɨɛɨɞɧɚȾɨɛɪɭɞɠɚ³ɫɟɧɚɪɢɱɚɢɡɞɚɧɢɟɬɨ
ɧɚ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɦɭɡɟɣ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɦɭɡɟɣ

Ⱦɨɛɪɢɱȼɧɚɞɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɨɬɪɚɡɥɢɱɧɢɠɚɧɪɨɜɟɩɢɫɚɧɢ
ɤɚɤɬɨɨɬɢɫɬɨɪɢɰɢɬɚɤɚɢɨɬ
ɯɨɪɚ ɢɡɜɴɧ ɧɚɭɱɧɢɹ ɤɪɴɝ
ɜɤɥ ɨɬ ɤɦɟɬɚ ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɫɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɞɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢɬɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɢ ± Ⱦɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɋɴɸɡ
ÄȾɨɛɪɭɞɠɚ³  Ⱦɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢ
ɧɚɭɱɟɧɢɧɫɬɢɬɭɬɩɪɟɪɚɫɧɚɥ
ɜȾɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢɤɭɥɬɭɪɟɧɢɧɫɬɢɬɭɬ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ
ɧɚȾɨɛɪɭɞɠɚɢɞɪɧɹɤɨɢɨɬ
ɤɨɢɬɨɫɟɧɭɠɞɚɹɬɨɬɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ
Äɉɚɦɟɬɟɧɥɢɫɬ±ɝɨɞɢɧɢ
ɨɬɄɪɚɣɨɜɫɤɚɬɚɫɩɨɝɨɞɛɚ³ɫɟ
ɤɚɡɜɚ ɢɡɞɚɧɢɟɬɨ ɫɬɚɧɚɥɨ
ɮɚɤɬ ɫ ɩɨɞɤɪɟɩɚɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɩɨ ɢɞɟɹ ɢ

конференция „Добруджа –
политика, общество, стопанство и култура (ХIХ-ХХ
век)". Тя ще се проведе на
17 септември в гр. Тутракан и на 18 септември в
гр. Добрич. Научен ръководител на конференцията е
акад. Георги Марков.
В нея са заявили участие
46 музейни и научни работници от България, Франция
и Румъния.
По време на конференцията ще се представи
книгата "Летопис. Хронология на факти и събития"
с автори Жеко Попов и Петър Бойчев и сборниците
"Добруджа" /кн. 28-29/. На
18 септември в гр. Добрич
ще се основе Добруджанския научен институт.

Седмицата на пожарната
безопасност и защитата
на населението
едмицата на пожарната безопасност и
защитата на населението ще се проведе в Силистренска област, както и
в цялата страна, в дните
от 7 до 14 септември. По
традиция в този период
огнеборците реализират
разнообразни инициативи
за гражданите.
РД „Пожарна безопасност
и защита на населението”Силистра е планирала в
трите районни служби да
се проведе Ден на отворените врати, за да могат
желаещите да посетят и
разгледат помещенията и
оборудването на противопожарните звена. Открити телефони ще приемат
обажданията на граждани
по въпроси на пожарната
безопасност. Телефонните
номера са (086) 83 23 07 и
(086) 886 695 в Силистра,
(08666) 61 160 в Тутракан
и (0864) 225 46 в Дулово.

Учебни занятия - евакуации в детски градини,
изложба на детски рисунки
от конкурса „С очите си
видях бедата”, спортни
състезания и дарителска
кампания в помощ на децата на загинали пожарникари
са друга част от насрочените мероприятия.
Демонстративно занятие по гасене на пожар
и аварийно-спасителни
дейности ще ознаменува
професионалния празник
на българските огнеборци,
който се отбелязва на 14
септември. В навечерието му – на 11 септември,
от 16.30 часа на площад
„Свобода” гражданите и
гостите на Силистра ще
имат възможност да наблюдават професионалните
действия на пожарникарите. Демонстрации ще има
също в градовете Тутракан
и Дулово.

ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɧɚɄɚɬɟɞɪɚÄɎɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɧɚɭɤɢ³ɢɧɚɋɬɭɞɟɧɬɫɤɚ ɭɱɟɛɧɨɢɡɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɫɤɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹÄɄɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ³
ɤɴɦ Ɏɢɥɢɚɥ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɧɚ
ɊɭɫɟɧɫɤɢɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬÄȺɧɝɟɥ
Ʉɴɧɱɟɜ³±Ɋɭɫɟɇɚɞɛɪɨɹɫɚ
ɪɚɛɨɬɢɥɢ ɞɨɰ ɞɪ Ɋɭɦɹɧɚ
ɅɟɛɟɞɨɜɚɢȿɥɢɰɚɊɚɣɧɨɜɚ
ɓɚɫɬɥɢɜɨɬɨɜɴɡɜɪɴɳɚɧɟɧɚ
ɘɠɧɚ Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ ɤɴɦ ÄɆɚɣɤɚɬɚ±ɨɬɟɱɟɫɬɜɨ³ɩɨɫɢɥɚɬɚ
ɧɚ Ʉɪɚɣɨɜɫɤɚɬɚ ɫɩɨɝɨɞɛɚ ɟ
ɫɪɚɜɧɹɜɚɧɨ ɫ ɨɛɹɜɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɬɚɩɪɟɡɝ
ɢɧɚɋɴɟɞɢɧɟɧɢɟɬɨɨɬ
ɝ ɉɨ ɢɪɨɧɢɹ ɧɚ ɫɴɞɛɚɬɚ ɢ
ɬɪɢɬɟ ɫɴɛɢɬɢɹ ɫɚ ɜ ɟɞɢɧ
ɦɟɫɟɰ ɫɴɨɬɜɟɬɧɨ ɧɚ   ɢ
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɂɡɜɴɧ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɬɟɢɡɞɚɧɢɹɧɨɧɟɝɨɜɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɨ ɞɨɩɴɥɧɟɧɢɟ
ɟ ɢ ɫɛɨɪɧɢɤɴɬ Äɋɴɯɪɚɧɟɧɚ
ɩɚɦɟɬ´ ɫɴɳɨ ɩɨɫɜɟɬɟɧ ɧɚ
ɚɬɚ ɝɨɞɢɲɧɢɧɚ ɧɚ Ʉɪɚɣɨɜɫɤɚɬɚ ɫɩɨɝɨɞɛɚ ɤɨɣɬɨ

ɩɪɟɞɫɬɨɢɞɚɢɡɥɟɡɟɨɬɩɟɱɚɬ
ɨɳɟ ɬɟɡɢ ɞɧɢ ɉɨ ɫɜɨɟɬɨ
ɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɬɨɣɟɭɧɢɤɚɥɟɧ
ɡɚɳɨɬɨɡɚɩɪɴɜɩɴɬɞɨɲɢɪɨɤɚɬɚɩɭɛɥɢɤɚɞɨɫɬɢɝɚɬɛɥɢɡɨ
ɫɩɨɦɟɧɚɧɚɞɨɛɪɭɞɠɚɧɰɢ
ɡɚɩɟɪɢɨɞɨɬɝɨɞɢɧɢ
Ⱦɟɥɨ ɟ ɧɚ ɫɴɫɬɚɜɢɬɟɥɢɬɟ
ɞɨɰ  ɞɨɰ ɞɪ Ɋɭɦɹɧɚ Ʌɟɛɟɞɨɜɚ Ƀɨɪɞɚɧ Ƚɟɨɪɝɢɟɜ ɢ
ɐɜɟɬɚɧɚɐɚɧɨɜɚ
ɋɛɨɪɧɢɤɴɬ ɟ ɢɥɸɫɬɪɢɪɚɧ ɫ ɧɚɣɟɦɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢɬɟ
ɫɧɢɦɤɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚɳɢ ɡɚ
ɩɨɫɪɟɳɚɧɟɬɨɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ
ɜɨɣɫɤɢ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɧɚ  ɨɤɬɨɦɜɪɢɝɫɚɦɨɞɧɢ
ɫɥɟɞ ɩɨɞɩɢɫɜɚɧɟɬɨ ɧɚ Ʉɪɚɣɨɜɫɤɚɬɚ ɫɩɨɝɨɞɛɚ ȼ ɱɟɫɬ
ɧɚ ɚɬɚ ɝɨɞɢɲɧɢɧɚ Ɏɢɥɚɬɟɥɧɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ ÄȾɢɦɢɬɴɪ
Ⱦɨɧɱɟɜ³ ɫɩɚɡɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɬɚ
ɢɢɡɞɚɞɟɩɥɢɤɫɩɟɱɚɬɡɚɞɚ
ɭɜɟɤɨɜɟɱɢɫɴɛɢɬɢɟɬɨɋɛɨɪɧɢɤɴɬ Äɋɴɯɪɚɧɟɧɚ ɩɚɦɟɬ³
ɩɪɟɞɫɬɨɢ ɞɚ ɛɴɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɤɚɤɬɨɜɋɢɥɢɫɬɪɚɬɚɤɚɢ
ɜɞɪɭɝɢɨɛɳɢɧɢɧɚɨɛɥɚɫɬɬɚ
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Войниче, за тебе нямаше прегради...
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɩɪɚɡɧɢɤɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɢ ɱɟɫɬɜɚɧɚɬɚ ɝɨɞɢɲɧɢɧɚ
ɤɚɬɨ ɩɪɢɡɨɜɚ Ȼɨɠɢɟɬɨ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢɟ ɞɚ ɨɡɚɪɢ ɜɫɢɱɤɢ
ɞɚɪɹɜɚɣɤɢɢɦɡɞɪɚɜɟɢɛɥɚɝɨɞɟɧɫɬɜɢɟɜɦɢɪɢɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɫɬɜɨɩɨɞɱɟɪɬɚɜɚɣɤɢɜɚɠɧɨɫɬɬɚ
ɛɴɥɝɚɪɢɬɟ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɟɞɢɧɧɢ ɜ
ɭɫɢɥɢɹɬɚ ɫɢ ɡɚ ɧɚɩɪɟɞɴɤɚ ɧɚ
ɪɨɞɢɧɚɬɚɧɢ
ȼ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ ɜɴɡɩɨɦɟɧɚɬɟɥɟɧ ɫɴɛɨɪ  ɝɨɞɢɧɢ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚ ɟɩɨɩɟɹ ɭɱɚɫɬɜɚɯɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɋɬɨɹɧ Ȼɨɧɟɜ
ɤɦɟɬɴɬ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɤɦɟɬɴɬ
ɧɚɇɨɜɢɩɚɡɚɪɊɭɦɟɧɉɚɧɚɣɨɬɨɜ ɞɟɥɟɝɚɰɢɹ ɨɬ ɪɭɦɴɧɫɤɚɬɚ
ɨɛɳɢɧɚ Ʉɢɪɧɨɞɠ ɜɨɞɟɧɚ ɨɬ
ɡɚɦɤɦɟɬɚ Ƀɨɧ ɓɟɮɚɧ ɞɟɥɟɝɚɰɢɹɨɬɄɨɧɫɬɚɧɰɚɜɨɞɟɧɚɨɬ
ɊɟɦɭɫɆɚɤɨɜɟɣɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚ ɚɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚ Ʉɭɥɬ ɤɴɦ
ɝɟɪɨɢɬɟɮɢɥɢɚɥ Ʉɨɧɫɬɚɧɰɚ
ɧɚɱɚɥɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɜɨɟɧɧɢɬɟ ɨɤɪɴɠɢɹɜɋɢɥɢɫɬɪɚɢɌɴɪɝɨɜɢɳɟ
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ɟ ɫ ɟ ɰ  ɫ ɟ ɩ ɬɟ ɦ ɜ ɪ ɢ  ɟ
ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɟɧɡɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɡɚ
ɫɴɞɛɚɬɚɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɇɚ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ  ɝ ɟ
ɨɛɹɜɟɧɨ ɋɴɟɞɢɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɄɧɹɠɟɫɬɜɨȻɴɥɝɚɪɢɹɢɂɡɬɨɱɧɚ
Ɋɭɦɟɥɢɹ
ɇɚ  ɢ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ  ɝ
ɤɪɚɣɌɭɬɪɚɤɚɧɫɟɜɨɞɢɝɨɥɹɦɚɬɚ
ɛɢɬɤɚɜɤɨɹɬɨɩɚɞɚɬɭɛɢɬɢɧɚɞ
 ɯɢɥ ɜɨɣɧɢɰɢ ɢ ɨɮɢɰɟɪɢ 
ɛɴɥɝɚɪɢɪɭɦɴɧɰɢɢɝɟɪɦɚɧɰɢ
ɇɚ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ  ɝ ɟ
ɩɨɞɩɢɫɚɧ Ʉɪɚɣɨɜɫɤɢɹɬ ɞɨɝɨ-
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ɜɨɪ ɫ ɤɨɣɬɨ ɘɠɧɚ Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ
ɟ ɜɴɪɧɚɬɚ ɩɨ ɦɢɪɟɧ ɧɚɱɢɧ ɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɚɤɨɟɬɨ
ɧɚ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ
ɜɨɣɫɤɢ ɜɥɢɡɚɬ ɜ ɝɪɚɞɚ ɚ ɬɚɡɢ
ɞɚɬɚ ɩɨɤɴɫɧɨ ɟ ɨɛɹɜɟɧɚ ɡɚ
ɉɪɚɡɧɢɤɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɂ ɫɬɢɝɚɦɟ ɞɨ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɝɤɨɝɚɬɨɟɨɛɹɜɟɧɚɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɬɚɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
Ɉɬ  ɝ ɞɨ ɞɧɟɫ ɜɫɹɤɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɜ ɩɴɪɜɚɬɚ ɧɟɞɟɥɹ ɧɚ
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢɫɟɩɪɚɜɢɜɴɡɩɨɦɟɧɚɬɟɥɟɧ ɫɴɛɨɪ ɡɚ ɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟ
ɢɧɚɦɟɪɢɥɢɩɨɤɨɣɜɟɞɧɨɝɪɨɛɢɳɟɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɢɩɨɛɟɞɟɧɢ

ɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ ɢ ɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ
ɋɬɨɹɧȻɨɧɟɜ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɧɹɦɚɞɚɧɢɩɪɨɫɬɢ ɚɤɨ ɪɚɡɞɢɪɚɧɢ ɨɬ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɫɬɪɚɫɬɢɨɫɬɚɧɟɦɪɚɜɧɨɞɭɲɧɢ ɤɴɦ ɩɚɦɟɬɬɚ ɧɚ ɨɧɟɡɢ
ɤɨɢɬɨ ɬɪɴɝɧɚɯɚ ɧɚ ɜɨɣɧɚ ɫɴɫ
ɫɤɴɫɚɧɢɬɟ ɛɪɢɱɨɜɟ ɤɴɦ ɩɚɦɟɬɬɚɧɚɨɧɟɡɢɤɨɢɬɨɦɴɤɧɟɯɚ

ɝɚɪɢɹ ɨɛɹɜɹɜɚ ɜɨɣɧɚ ɧɚ Ɋɭɦɴɧɢɹ Ɍɹ ɢɫɤɚ ɞɚ ɫɢ ɜɴɪɧɟ
ɡɚɝɭɛɟɧɢɬɟɢɡɤɨɧɧɢɬɟɪɢɬɨɪɢɢ
ɧɚ ɤɨɢɬɨ ɩɪɴɜ ɟ ɫɬɴɩɢɥ ɯɚɧ
Ⱥɫɩɚɪɭɯ
ȽɟɧɉɚɧɬɟɥɟɣɄɢɫɟɥɨɜɞɚɜɚ
ɧɚɱɚɥɨ ɧɚ ɚɬɚɤɚɬɚ ɧɚ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɫɭɬɪɢɧɬɚ Ɍɨɣ ɫɪɟɳɚ
ɨɠɟɫɬɨɱɟɧɚ ɫɴɩɪɨɬɢɜɚ ɨɬ ɪɭɦɴɧɫɤɨɬɨ ɤɨɦɚɧɞɜɚɧɟ ɧɨ ɞɨ
ɜɟɱɟɪɬɚ ɝɥɚɜɧɚɬɚ ɭɤɪɟɩɟɧɚ
ɩɨɡɢɰɢɹɩɚɞɚɇɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɧɚɫɬɴɩɥɟɧɢɟɬɨ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ
ɋɥɟɞɨɛɟɞ ɪɭɦɴɧɫɤɢɹɬ ɝɚɪɧɢɡɨɧ ɫɟ ɩɪɟɞɚɜɚ ȼɟɱɟɪɬɚ ɝɟɧ
ɉɚɧɬɟɥɟɣ Ʉɢɫɟɥɨɜ ɜɥɢɡɚ ɜ
ɨɫɜɨɛɨɞɟɧɢɹ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɚɪɦɢɹ ɩɥɟɧɹɜɚ 
ɨɮɢɰɟɪɢ   ɜɨɣɧɢɰɢ ɢ
ɰɹɥɨɬɨ ɜɴɨɪɴɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ
ɉɨɛɟɞɚɬɚ ɩɪɢ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɩɨɫɬɚɜɹɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟɬɨɧɚɰɹɥɚɘɠɧɚȾɨɛɪɭɞɠɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɛɢɬɤɚɟɢɡɜɟɫɬɧɚ
ɢɤɚɬɨÄɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɟɩɨɩɟɹ
ȼ ɛɢɬɤɚɬɚ ɡɚɝɢɜɚɬ ɧɚɞ 
ɞɭɲɢɨɬɤɨɢɬɨɛɴɥɝɚɪɢ
ɋɪɟɞɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟɨɬɛɴɥɝɚɪɫɤɚ
ɫɬɪɚɧɚ ɢɦɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɚ ɱɚɫɬ
ɨɮɢɰɟɪɢ
ɇɚɣɝɨɥɹɦɨɬɨɜɨɟɧɧɨɝɪɨɛɢɳɟɭɧɚɫɬɨɜɚɤɪɚɣɫɒɭɦɟɧɰɢ
ɡɚɩɨɱɜɚɞɚɫɟɢɡɝɪɚɠɞɚɜɟɞɧɚɝɚ
ɫɥɟɞɤɪɴɜɨɩɨɥɢɬɧɢɬɟɫɴɛɢɬɢɹ
ɩɪɟɡ  ɝ ɉɪɟɡ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ
ɝɨɞɢɧɢɫɟɡɚɫɢɥɢɪɚɛɨɬɚɬɚ
ɩɨɧɟɝɨɜɨɬɨɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɢ
ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟ Ɍɭɤ ɟ ɢɡɝɪɚɞɟɧ
ɩɚɪɚɤɥɢɫ ɋɜ Ƚɟɨɪɝɢ ɉɨɛɟɞɨɧɨɫɨɫɟɰ ɚ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫɴɫ
ɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚ ɨɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚ ɟɩɨɩɟɹ ɤɨɹɬɨ ɳɟ ɫɟ
ɨɬɛɟɥɟɠɢ ɩɪɟɡ ɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚ
ɝɜɟɱɟɢɦɚɝɨɬɨɜɩɪɨɟɤɬɡɚ
ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɞɢɨɪɚɦɚ

ɩɨ ɞɴɥɝɢɬɟ ɮɪɨɧɬɨɜɢ ɩɴɬɢɳɚ
ɢɡɦɚɱɤɚɧɢɬɟ ɫɢ ɲɢɧɟɥɢ ɤɴɦ
ɩɚɦɟɬɬɚɧɚɨɧɟɡɢɤɨɢɬɨɜɴɩɪɟɤɢɜɫɢɱɤɨɩɨɛɟɞɢɯɚɌɟɩɨɛɟɞɢɯɚɨɬɛɟɥɹɡɚɜɫɥɨɜɨɬɨɫɢ
ɞɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɂɦɟɧɚɬɚ ɝɟɧɥɟɣɬ ɋɬɟɮɚɧ
Ɍɨɲɟɜ ɝɟɧɦɚɣɨɪ ɉɚɧɬɟɥɟɣ
Ʉɢɫɟɥɨɜ ɝɟɧ Ɍɨɞɨɪ ɄɚɧɬɚɪɞɠɢɟɜɝɟɧɂɜɚɧɄɨɥɟɜɩɨɥɤ
Ⱥɬɢɥɚ Ɂɚɮɢɪɨɜ ɢ ɧɚ ɞɟɫɟɬɤɢ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɜɨɣɧɢ ɩɪɨɡɜɭɱɚɯɚ
ɡɚɩɨɪɟɞɟɧɩɴɬɬɭɤ
ɂɫɬɨɪɢɹɬɚ ɫɨɱɢ ɱɟ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɨɩɟɪɚɰɢɹɟɫɪɚɠɟɧɢɟ
ɩɪɟɡɉɴɪɜɚɬɚɫɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚ
  ɉɪɟɡ Ɇɟɠɞɭɫɴɸɡɧɢɱɟɫɤɚɬɚ ɜɨɣɧɚ Ɋɭɦɴɧɢɹ
ɧɚɩɚɞɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɧɚ  ɸɧɢ
 ɝ ɢ ɞɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɚɬɚ ࣊
ɚɪɦɢɹ ɨɤɭɩɢɪɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɢ ɞɨ ɥɢɧɢɹɬɚ ɌɭɬɪɚɤɚɧȻɚɥɱɢɤ
ɇɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɝȻɴɥ-

Ɂɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚ ɟɩɨɩɟɹ
ɩɪɟɞɢɝɝɨɞɢɧɢɧɟɫɟɭɱɟɲɟ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɹ ɜ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ
ɭɱɢɥɢɳɚ ɧɢɬɨ ɫɟ ɝɨɜɨɪɟɲɟ
ɡɚ ɧɟɹ ɡɚɪɚɞɢ ɧɟɪɭɲɢɦɚɬɚ
ɛɴɥɝɚɪɨɪɭɦɴɧɫɤɚɞɪɭɠɛɚ
ɋɢɬɭɚɰɢɹɬɚ ɫɟ ɩɪɨɦɟɧɢ
ɬɧɚɪɞɪɭɠɛɚɜɟɱɟɢɦɚɞɪɭɝɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ  ɩɪɟɡ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɝɨɞɢɧɢɧɚɜɴɡɩɨɦɟɧɚɬɟɥɧɢɹ ɫɴɛɨɪ ɢɞɜɚɬ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɩɨɛɟɞɟɧɚɬɚ
ɬɨɝɚɜɚ ɫɬɪɚɧɚ  Ɋɭɦɴɧɢɹ ɢ
ɧɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɫɴɸɡɧɢɰɢ
ɨɬ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ Ⱥ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɬɚ
ɞɧɟɫɫɚɧɟɫɚɦɨɫɴɸɡɧɢɱɟɫɤɢ
ɚɢɫɤɪɟɧɨɩɪɢɹɬɟɥɫɤɢ
Венци на признателност
бяха поднесени пред обелиска, на който на четири езика
е изписано "Чест и слава
на тия, които са знаели да
мрат геройски за тяхното
отечество".

 ɂɜɚɣɥɨ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜ ɢ ȻɨɪɢɫɥɚɜɄɚɥɱɨɜɫɤɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɊɨɞɨɥɸɛɢɜɢɹɤɨɦɢɬɟɬ
Ʉɪɭɦ ɋɬɪɚɲɧɢɣ ɨɬ ɒɭɦɟɧ ɢ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ Ɍɪɚɞɢɰɢɹ  ɋɢɥɢɫɬɪɚɜɨɟɧɧɚɱɚɫɬɨɬɒɭɦɟɧ
Ɇɟɦɨɪɢɚɥɧɚɬɚ ɱɟɬɚ Ɍɚɧɶɨ
ɜɨɣɜɨɞɚ ɱɥɟɧɨɜɟ ɧɚ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɧɢ ɢ ɜɨɟɧɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɤɚɤɬɨ ɢ ɧɚ ɧɟɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɟɧɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɨɬɫɴɸɡɢɬɟɧɚɨɮɢɰɟɪɢɬɟɨɬɪɟɡɟɪɜɚ
ɢɧɚɜɟɬɟɪɚɧɢɬɟɨɬɜɨɣɧɢɬɟ
ɋɥɨɜɚɡɚɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɬɨɫɴɛɢɬɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚ ɤɦɟɬɴɬ ɧɚ

Ɇɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢ ɛɥɢɡɤɢ ɢ
ɩɨɬɨɦɰɢɧɚɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɟɩɨɩɟɹɩɪɟɡɝɨɬ
ɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚɢɨɬɫɴɫɟɞɧɚɊɭɦɴɧɢɹɫɟɫɴɛɪɚɯɚɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɜ Ɇɟɦɨɪɢɚɥɟɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ȼɨɟɧɧɚɝɪɨɛɧɢɰɚɝɤɪɚɣ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɨɬɨ ɫɟɥɨ ɒɭɦɟɧɰɢ
ɞɚ ɨɬɞɚɞɚɬ ɩɨɱɢɬɬɚ ɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɬɨɫɢɤɴɦɝɟɪɨɢɡɦɚɢɦɢɞɚ
ɫɟɩɨɡɞɪɚɜɹɬɡɚɋɴɟɞɢɧɟɧɢɟɬɨ
Ɂɚɭɩɨɤɨɣɧɚ ɩɚɧɢɯɢɞɚ ɡɚ
ɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟɩɪɟɞɮɨɪɬɨɜɟɬɟɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɤɪɟɩɨɫɬɨɬɫɥɭɠɢ
ɇȼɉɪɊɭɫɟɧɫɤɢɹɬɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ
ɇɚɭɦɌɨɣ ɩɨɡɞɪɚɜɢ ɧɚɪɨɞɚ ɫ

Проект "Подобряване на здравните услуги за рибарската общност и
жителите на Рибарска област Главиница-Тутракан-Сливо поле, чрез
дооборудване на дентална клиника в град Тутракан“
Договор за БФП № 497/17.11.2014 г.
Предоставени са безплатни стоматологични прегледи и услуги за
рибарите и техните семейства. Създаден е специален регистър за
предоставени безплатни консултации и услуги.
С реализацията на проекта са въведени иновативни за територията
техники в предлаганите дентални услуги в полза на рибарската общност,
населението и гостите на територията на МИРГ, чрез дооборудване на
дентална клиника.
Разкрито е едно ново работно място на територията на МИРГ за млад
човек с цел да се ограничи миграция на млади хора от територията.
Подобрена профилактика и здравни услуги за представителите на
рибарската общност и членовете на техните семейства.
Проектът обхваща цялата територия на РО ГТС - общините Главиница, Тутракан и Сливо поле, като
обектът се намира в град Тутракан.
„5-Я“ ЕООД е бенефициент по Проект „Подобряване на здравните
услуги за рибарската общност и жителите на Рибарска област Главиница-Тутракан-Сливо поле чрез дооборудване на дентална клиника в
град Тутракан“.
Проектът се осъществява по Мярка 4.1 „Развитие на рибарските
области“ от Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство"
(2007-2013), Мярка 2.1 „Повишаване на конкурентоспособността на
рибарската област чрез публични инвестиции за подобряване средата
на живот в областта“ – Компонент 2 на Местната стратегия за развитие
на Местната инициативна рибарска група "Главиница-Тутракан-Сливо
поле", финансирана от Европейския фонд по рибарство.
Целта на проекта е подобряване средата на живот в рибарската
област Главиница-Тутракан-Сливо поле, чрез предоставяне на услуги,
насочени към превенция и опазване на здравето на рибарската общност
и живеещите на територията на РО.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 42 155,40 лева
– 60%.
Основните дейности, които са осъществени, включват организация
и управление на проекта; доставка на специализирано стоматологично оборудване за клиниката - доставка и монтаж на дентален лазер,
цифров рентгенов апарат за панорамни снимки на устната кухина и на
стоматологичен апарат.

Този документ е създаден в
рамките на проект „Подобряване
на здравните услуги за рибарската
общност и жителите на Рибарска
област Главиница-Тутракан-Сливо поле, чрез дооборудване на
дентална клиника в град Тутракан“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативната програма за развитие на
сектор "Рибарство" (2007-2013),
съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд по
рибарство. Цялата отговорност
за съдържанието се носи от „5-Я“
ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното
становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.
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ОБЩЕСТВО

10 - 16.09.2015 г.

Министър Десислава ТАНЕВА:

Тутракан е поредното доказателство,
че когато има желание, нещата се случват

от стр. 1
лева. Всеки един от тези
проекти е изпълнен в пълния
им обем.
ɄɦɟɬɴɬȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɡɚɫɥɭɠɚɜɚɚɞɦɢɪɚɰɢɢɡɚɞɨɛɪɚɬɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɧɚɩɪɨɟɤɬɢɬɟɢɡɚɬɨɜɚɱɟɩɨɥɨɜɢɧɚɬɚɨɬ
ɬɹɯɜɟɱɟɫɚɫɩɨɞɚɞɟɧɢɡɚɹɜɤɢ
ɡɚɩɥɚɳɚɧɟ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɟ ɩɨɪɟɞɧɨɬɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɨ ɱɟ ɤɨɝɚɬɨ ɢɦɚ
ɠɟɥɚɧɢɟɧɟɳɚɬɚɫɟɫɥɭɱɜɚɬ
 ɬɨɜɚ ɧɚɩɢɫɚ ɜɴɜ Ɏɟɣɫɛɭɤ
ɦɢɧɢɫɬɴɪɴɬ ɧɚ ɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨ
Ⱦɟɫɢɫɥɚɜɚ Ɍɚɧɟɜɚ ɫɥɟɞ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɬɨ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɧɚ 
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ȼ ɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹ ɝɪɚɞ ɬɹ
ɛɟɩɨɩɨɤɚɧɚɧɚɞɪȾɢɦɢɬɴɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɉɪɟɞɢ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹɬɚ ɩɨ
ɨɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɚ ɱɚɫɬ ɧɚ
ɩɚɪɤɚ ɦɢɧɢɫɬɴɪ Ɍɚɧɟɜɚ ɫɟ
ɫɪɟɳɧɚ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨ ɫɞɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ
ɬɸɬɸɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟɇȺɌ
ɜɨɞɟɧɢɨɬɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɐɜɟɬɚɧɎɢɥɟɜɫɤɨɢɬɨɨɛɫɴɞɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɜɛɪɚɧɲɚ
ȼɫɟɤɬɨɪÄɌɸɬɸɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ³ ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɫɚ ɦɧɨɝɨ
ɫɟɪɢɨɡɧɢ Ɍɪɹɛɜɚ ɩɨɝɨɥɹɦɚ
ɹɫɧɨɬɚ ɩɪɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɟ ɡɚ
ɢɡɤɭɩɭɜɚɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟɉɚɤɟɬɴɬɟɧɚɦɚɥɹɜɚɳ
ɞɨ  ɝ ɩɪɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɱɟ ɫɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɉɴɬɹɬ ɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɫɨɪɬɨɛɟɞɢɧɟɧɢɟɫɰɟɥɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟɧɚɩɨɜɢɫɨɤɚɩɚɡɚɪɧɚ
ɰɟɧɚɢɬɨɩɪɟɞɜɢɞɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ
ɧɚɫɚɦɚɬɚɫɭɪɨɜɢɧɚȼɬɨɪɚɬɚ
ɨɩɰɢɹɟɞɢɜɟɪɫɢɮɢɰɢɪɚɧɟɧɚ
ɫɚɦɢɬɟɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɫɬɨɩɚɧɢ
ɆɢɧɢɫɬɴɪȾɟɫɢɫɥɚɜɚɌɚɧɟɜɚɢɤɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɜ
ɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɬɨɧɚɞɟɩɭɬɚɬɚɨɬ
ȽȿɊȻ Ⱥɥɬɢɦɢɪ Ⱥɞɚɦɨɜ ɨɛɥɚɫɬɧɢɹɭɩɪɚɜɢɬɟɥɋɬɨɹɧȻɨɧɟɜɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ
ɧɚȽȿɊȻɌɨɞɨɪɌɨɞɨɪɨɜɤɦɟɬɨɜɟɬɟ ɧɚ ɨɛɳɢɧɢɬɟ Ⱦɭɥɨɜɨ
ȽɥɚɜɢɧɢɰɚɢɄɚɣɧɚɪɞɠɚɞɪ
ɘɤɫɟɥȺɯɦɟɞɏɸɫɟɢɧɏɚɦɞɢ
ɢ Ʌɸɛɟɧ ɋɢɜɟɜ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢ
ɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɨɮɢɰɢɚɥɧɨɩɪɟɪɹɡɚɯɚɥɟɧɬɚɬɚɧɚɨɛɧɨɜɟɧɢɹ
Ⱦɭɧɚɜɫɤɢ ɩɚɪɤ ɜ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ
ɧɨɜɨɢɡɝɪɚɞɟɧɢɹ ɚɪɬɟɮɚɤɬ ±
Äɋɬɚɪɚɩɥɚɜɚɳɚɜɨɞɟɧɢɰɚ
ɇɨɜɚɬɚ ɩɪɢɞɨɛɢɜɤɚ ɛɟ ɨɫɜɟɬɟɧɚɨɬɨɬɟɰɂɥɢɹɌɨɧɤɨɜ
Ɇɢɧɢɫɬɴɪ Ɍɚɧɟɜɚ ɡɚɹɜɢ
ɩɪɟɞ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟ ɱɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢɬɟ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚ
ɦɟɫɬɧɚɬɚɜɥɚɫɬɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɚ

ɞɨɩɪɢɧɟɫɥɢɡɚɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ ɧɚ ɤɨɣɬɨ ɟ ɫɬɚɧɚɥɨ ɜɴɡɦɨɠɧɨ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɢɞɟɹɬɚ ÄɌɭɬɪɚɤɚɧ ± ɦɨɞɟɪɧɚ
ɞɟɫɬɢɧɚɰɢɹɧɚɪɢɛɨɥɨɜɟɧɬɭɪɢɡɴɦɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɫɢɫɬɨɪɢɹ
ɬɪɚɞɢɰɢɢɢɢɡɤɭɫɬɜɚ³
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɚɬɚ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚɧɚɡɚɩɚɞɧɚɬɚɩɚɪɤɨɜɚ
ɱɚɫɬɨɛɯɜɚɳɚɩɥɨɳɨɬɞɤɚ
ɨɬɤɨɢɬɨɞɤɚɫɚɨɡɟɥɟɧɟɧɢ
ɚɞɤɚɫɚɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɢɉɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɟ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɚ ɢ
ɧɚɣɨɛɢɬɚɟɦɚɬɚɢɩɨɞɯɨɞɹɳɚ
ɱɚɫɬ ɨɬ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɤɚɬɨ ɫɚ
ɡɚɩɚɡɟɧɢ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɫɬɟɩɟɧ ɦɧɨɝɨ ɨɬ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɬɟ
ɞɴɪɜɟɬɚ ɍɫɩɨɪɟɞɧɨ ɧɚ ɩɟɲɟɯɨɞɧɚɬɚɚɥɟɹɟɢɡɝɪɚɞɟɧɚ
ɜɟɥɨɚɥɟɹ ɚ ɫɬɚɪɚ ɫɩɨɪɬɧɚ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɟ ɩɪɟɭɫɬɪɨɟɧɚ ɜ
ɛɚɫɤɟɬɛɨɥɧɨ ɢ ɜɨɥɟɣɛɨɥɧɨ
ɢɝɪɢɳɟɫɬɪɢɛɭɧɢ
ɉɪɨɟɤɬɴɬ ɟ ɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ
ɥɜɋɪɟɞɫɬɜɚɬɚɫɚ
ɨɫɢɝɭɪɟɧɢ ɩɨ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚɬɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɫɟɤɬɨɪɊɢɛɚɪɫɬɜɨɜɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ
ɧɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹɬɚ ɧɚ Ɇɟɫɬɧɚɬɚ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɚɝɪɭɩɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɌɭɬɪɚɤɚɧɋɥɢɜɨɩɨɥɟ
Ⱥɤɨ ɜɫɢɱɤɢ ɤɦɟɬɨɜɟ ɛɹɯɚ
ɤɚɬɨɜɚɲɢɹȻɴɥɝɚɪɢɹɧɹɦɚɲɟ
ɞɚɢɦɚɡɚɝɭɛɟɧɢɟɞɢɧɟɜɪɨɰɟɧɬ  ɤɚɡɚ ɨɳɟ ɦɢɧɢɫɬɴɪ
ɌɚɧɟɜɚɈɬɥɢɱɧɢɬɟɨɬɡɢɜɢɡɚ
ɪɚɛɨɬɚɬɚɧɚɤɦɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɢɧɟɝɨɜɢɹɟɤɢɩɬɹɢɡɪɚɡɢ
ɩɪɟɞɝɪɚɠɞɚɧɢɢɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢ
ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɬɟ
ɩɪɨɟɤɬɢɩɪɟɡɦɚɧɞɚɬɚɌɹɩɨɞɱɟɪɬɚɫɴɳɨɱɟɜɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɬɟɣɨɬɤɦɟɬɚɩɪɨɟɤɬɢɩɨɧɨɜɢɹ

ɩɪɨɝɪɚɦɟɧ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɤɚɡɜɚɬ
ɱɟ ɜ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɫ
ɜɢɡɢɹ ɢ ɢɞɟɢ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ
ɧɚɧɚɫɟɥɟɧɨɬɨɦɹɫɬɨ
Ɂɟɦɟɞɟɥɫɤɢɹɬ ɦɢɧɢɫɬɴɪ
ɩɪɢɩɨɦɧɢɫɴɳɨɱɟɫɪɨɤɴɬɡɚ
ɭɫɜɨɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨ
ɉɊɋɊ ɨɬ ɫɬɚɪɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɟɧ
ɩɟɪɢɨɞɢɡɬɢɱɚɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɌɹɭɜɟɪɢɱɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ
ɨɬ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɨɬɨ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɨɬɦɟɫɟɰɪɚɛɨɬɹɬɫɨɛɳɢɧɢɬɟɨɤɚɡɜɚɣɤɢɢɦɟɤɫɩɟɪɬɧɚ
ɩɨɦɨɳ ɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɴɬ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɧɟɡɚɜɴɪɲɟɧɢɬɟ
ɩɪɨɟɤɬɢ ɟ ɢɡɰɹɥɨ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɦɟɫɬɧɚɬɚ ɜɥɚɫɬ
Ɂɟɦɟɞɟɥɫɤɢɹɬɦɢɧɢɫɬɴɪɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢ ɫɴɳɨ ɨɛɳɢɧɢɬɟ ɫ
ɧɟɡɚɜɴɪɲɟɧɢ ɩɪɨɟɤɬɢ ɱɟ
ɟ ɪɟɚɥɧɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɬɚ ɬɟ ɞɚ
ɜɪɴɳɚɬɩɚɪɢ
ȼ ɨɬɝɨɜɨɪ ɧɚ ɜɴɩɪɨɫɢ ɧɚ
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɦɢɧɢɫɬɴɪɌɚɧɟɜɚ
ɞɚɞɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɩɨɞɪɭɝɢ
ɬɟɦɢɫɬɨɹɳɢɧɚɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ
ɧɚ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ Ɉɬɤɴɦ
ɫɟɥɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɤɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɳɟ ɨɬɱɟɬɟ
ɟɞɧɚ ɞɨɛɪɚ ɝɨɞɢɧɚ ɜɴɩɪɟɤɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɫ ɰɚɪɟɜɢɰɚɬɚ ɢ
ɫɥɴɧɱɨɝɥɟɞɚ ɜ ɧɹɤɨɢ ɪɚɣɨɧɢ
ɨɱɚɤɜɚɫɟɪɟɤɨɥɬɚɬɚɨɬɩɲɟɧɢɰɚ ɞɚ ɞɨɫɬɢɝɧɟ ɞɨ  ɦɥɧ
ɬɨɧɚ ȼɚɠɧɨ ɟ ɞɴɪɠɚɜɚɬɚ ɞɚ
ɨɫɢɝɭɪɢɩɪɨɡɪɚɱɟɧɩɚɡɚɪɛɟɡ
ɤɚɪɬɟɥɧɢɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɹɡɚɞɚ
ɢɦɚɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɰɟɧɢɤɚɤɬɨ
ɧɚ ɞɨɛɢɜɢɬɟ ɧɚ ɡɴɪɧɟɧɢɬɟ
ɤɭɥɬɭɪɢ ɬɚɤɚ ɢ ɧɚ ɜɫɢɱɤɨ
ɤɨɟɬɨɫɟɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɨɬɬɹɯ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɟ ɩɴɪɜɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɬɟɦɚɬɚ ɜ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɫɴɸɡɡɚɤɪɢɡɚɬɚɜ
ɦɥɟɱɧɢɹ ɫɟɤɬɨɪ ± ɨɳɟ ɩɪɟɡ

ɦ ɞɟɤɟɦɜɪɢ ɦɝ ɤɚɡɚ ɨɳɟ
ɌɚɧɟɜɚȾɨɫɟɝɚɧɹɦɚɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɢɥɢɨɞɨɛɪɟɧɢɟɧɚɧɢɬɨɟɞɢɧ
ɨɬ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɫɦɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ȼ ɬɟɡɢ ɛɥɢɡɨ 
ɦɟɫɟɰɚɨɬɬɨɝɚɜɚɞɨɫɟɝɚɫɦɟɜ
ɚɤɬɢɜɧɨɨɛɳɭɜɚɧɟɫɪɟɫɨɪɧɢɹ
Ʉɨɦɢɫɚɪ ɢ ɪɴɤɨɜɨɞɟɧɚɬɚ ɨɬ
ɧɟɝɨɄɨɦɢɫɢɹɜɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɧɚȿɋɫɪɟɳɚɦɟɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɢ ɨɬ ɦɧɨɝɨ ɫɬɪɚɧɢ ɱɥɟɧɤɢ ɧɚ
ȿɋɞɨɫɬɢɝɧɚɥɢɜɴɜɜɪɴɡɤɚ
ɫ ɩɨɫɥɟɞɧɨɬɨ ɩɢɫɦɨ ɫ ɧɨɜɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɇɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɨɱɚɤɜɚɦɟɧɚɣɜɚɠɧɨɬɨɪɟɲɟɧɢɟ ± ɞɚ ɫɟ ɜɡɟɦɚɬ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɩɨɞɤɪɟɩɚ
Ⱦɟɣɫɬɜɚɥɢɬɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɡɚ
ɩɨɞɤɪɟɩɚ±ɧɚɩɪɨɞɭɤɬɢɤɨɢɬɨ
ɧɟ ɫɟ ɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɬ ɭ ɧɚɫ ɧɟ
ɩɨɜɥɢɹɯɚ ɧɚ ɫɟɤɬɨɪɚ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹɤɚɤɬɨɢɜȿɜɪɨɩɚɡɚɞɚ
ɩɨɞɟɣɫɬɜɚɬɢɩɪɢɧɚɫ
ɇɢɟ ɧɚɫɬɨɹɜɚɦɟ ɡɚ ɢɡɜɴɧɪɟɞɧɚ ɩɪɹɤɚ ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɧɚ
ɞɨɯɨɞɢɬɟɡɚɳɨɬɨɬɨɜɚɡɚɧɚɫ
ɟ ɦɧɨɝɨ ɜɚɠɧɨ ɬɴɣ ɤɚɬɨ ɩɨ
ɬɨɡɢ ɧɚɱɢɧ ɮɟɪɦɟɪɢɬɟ ɛɢɯɚ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɥɢ ɤɪɢɡɚɬɚ ɋ ɞɴɪɠɚɜɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚɟɧɚɩɪɚɜɟɧɨ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɬɨɧɨɛɸɞɠɟɬɴɬɧɟ
ɩɨɡɜɨɥɹɜɚɞɚɡɚɞɟɥɢɦɩɨɜɟɱɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɁɚɬɨɜɚɟɧɚɫɬɨɹɜɚɧɟɬɨɡɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɦɟɪɤɢ
ɩɪɢɥɨɠɢɦɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɢ ɡɚ ɧɚɲɢɹ ɦɥɟɱɟɧ ɫɟɤɬɨɪ ɫɩɨɪɟɞ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɬɚ ɦɭ Ɂɚɝɭɛɢɬɟ
ɜ ɫɟɤɬɨɪɚ ɫɟ ɨɰɟɧɹɜɚɬ ɧɚ
 ɦɥɧ ɟɜɪɨ ɨɬ ɚɜɝɭɫɬ ɦɝ
ɧɚɫɚɦ  ɜ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɧɚɦɚɥɟɥɢɬɟ ɩɪɢɯɨɞɢ Ɉɬ ɬɟɡɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞɫɬɜɨɬɨɟ
ɩɨɞɤɪɟɩɟɧɨɫɦɥɧɥɟɜɚɨɬ
ɛɸɞɠɟɬɚɧɚɫɬɪɚɧɚɬɚ
Ⱦɪɭɝɚɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɟɦɚɟɩɪɨɛɥɟɦɴɬɫɝɪɚɞɭɲɤɢɬɟɜɨɛɥɚɫɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚÄȼɴɩɪɨɫɴɬɟɩɪɢɧɰɢɩɟɧ ɬɨɣ ɛɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɢ ɧɚ
ɫɤɨɪɨɲɧɚɫɪɟɳɚɫɛɪɚɧɲɨɜɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɧɚɤɨɹɬɨɛɟɩɨɢɫɤɚɧɚɩɪɨɦɹɧɚɧɚȺɝɟɧɰɢɹɬɚ
ɡɚɛɨɪɛɚɫɝɪɚɞɭɲɤɢɬɟɜɧɨɜ
ɦɨɞɟɥ ɂɦɚ ɩɪɨɟɤɬ ɜɤɥ ɡɚ
ɧɨɜɢɩɨɥɢɝɨɧɢɧɨɬɨɣɫɬɪɭɜɚ
ɦɥɧɤɨɢɬɨɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟ
ɜɡɟɦɚɬɩɨɩɪɨɝɪɚɦɢɧɚȿɋ
Ɇɧɟɧɢɟɬɨ ɟ ɱɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɫɟ ɜɴɪɜɢ ɤɴɦ ɪɚɡɲɢɪɹɜɚɧɟ
ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɢɬɟ ɧɨ ɜɴɩɪɨɫɴɬ
ɟɤɚɤɴɜɞɚɟɦɨɞɟɥɴɬɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɧɚ ɡɚɳɢɬɚɬɚ ɨɬ
ɝɪɚɞɭɲɤɢȼȿɋɜɴɪɜɹɬɩɨɞɜɚ
ɩɴɬɹ ɟɞɢɧɢɹɬ ɟ ɱɪɟɡ ɞɚɧɴɤ
ɜɴɪɯɭ ɞɟɤɚɪ ɩɥɨɳ ɚ ɞɪɭɝɢɹɬ ± ɱɪɟɡ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɬɟɥɧɢ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢ ɧɚ
ɩɨɞɨɛɧɢɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹȻɴɥɝɚɪɢɹ ɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ

ɤɴɞɟɬɨ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɟ ɢɡɰɹɥɨ
ɞɴɪɠɚɜɧɚ ɬɟ ɛɟɡ ɞɚɧɴɰɢ ɢ
ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɤɢɛɟɨɬɝɨɜɨɪɴɬɧɚ
ɦɢɧɢɫɬɴɪɚ
ɋɥɟɞ ɩɪɨɫɬɪɚɧɧɢɹ ɛɪɢɮɢɧɝɫɦɟɞɢɢɬɟɜɢɡɢɬɚɬɚɧɚ
ɦɢɧɢɫɬɴɪ Ⱦɟɫɢɫɥɚɜɚ Ɍɚɧɟɜɚ

ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɫɴɫ ɫɪɟɳɚ ɫɴɫ
ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɨɬɪɟɝɢɨɧɚɧɚɤɨɹɬɨ
ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɯɚɨɳɟɤɦɟɬɨɜɟɧɚ
ɨɛɳɢɧɢɨɬɨɛɥɚɫɬɬɚɢɞɢɪɟɤɬɨɪɢɧɚɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɧɚɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɢɚɝɟɧɰɢɢ

Проблемите на
тютюнопроизводителите
представени пред
земеделския министър

Äȼ ɩɥɚɧɫɦɟɬɤɚɬɚ ɧɚ ɞɴɪɠɚɜɧɢɹ ɮɨɧɞ Ɂɟɦɟɞɟɥɢɟ
ɡɚɝɳɟɛɴɞɚɬɡɚɥɨɠɟɧɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɡɚ ɉɪɟɯɨɞɧɚɬɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɩɨɦɨɳ ɡɚ
ɬɸɬɸɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɛɚɡɚ ɪɟɮɟɪɟɧɬɟɧ ɩɟɪɢɨɞ³
Ɍɨɜɚ ɡɚɹɜɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬ
ɧɚɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɚɫɨɰɢɚɰɢɹ
ɧɚ ɬɸɬɸɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ
ɧɚɬɐɜɟɬɚɧɎɢɥɟɜɫɥɟɞ
ɪɚɛɨɬɧɚɬɚɫɪɟɳɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɦɟɠɞɭ ɦɢɧɢɫɬɴɪɚ ɧɚ ɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨ Ⱦɟɫɢɫɥɚɜɚ Ɍɚɧɟɜɚ
ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ Ⱥɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚ
ÄɌɨɜɚ ɳɟ ɞɚɞɟ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ
ɧɚ ɬɸɬɸɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ
ɱɟɳɟɩɨɥɭɱɚɬɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ
ɩɪɟɡ ɬɚ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ
ɫɟ ɩɪɚɜɢ ɝɨɞɢɧɚ ɡɚ ɝɨɞɢɧɚ
ɢ ɩɪɟɞɫɬɨɢ ɞɚ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɞɨ
³ɡɚɹɜɢɎɢɥɟɜ
ɉɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɧɚȿɋɜɫɹɤɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɩɨ ɉɪɟɯɨɞɧɚɬɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɩɨɦɨɳ
ɧɚɦɚɥɹɜɚɬɫɌɚɡɢɩɪɨɥɟɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɩɨɥɭɱɢɯɚ
ɛɥɢɡɨ  ɦɥɧ ɥɟɜɚ ɚ ɞɨɝɨɞɢɧɚɫɟɨɱɚɤɜɚɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ
ɞɚɫɚɜɪɚɡɦɟɪɧɚɨɤɨɥɨ
ɦɥɧ ɥɟɜɚ ɉɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚɬɚɫɪɟɳɚɫɬɚɧɚɹɫɧɨɱɟ
ɨɬɬɚɡɢɫɟɞɦɢɰɚɜɇɚɪɨɞɧɨɬɨ
ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɳɟ ɫɟ ɨɛɫɴɠɞɚ
ɩɪɨɟɤɬɨɡɚɤɨɧɴɬ ɡɚ ɬɸɬɸɧɚ

ɢ ɬɸɬɸɧɟɜɢɬɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ÄɈɱɚɤɜɚɦɟ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɡɚɥɨɠɟɧɢ
ɡɚɳɢɬɧɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ ɜ ɛɪɚɧɲɚɇɚɣɞɨɛɪɨɬɨɡɚɧɚɫɟɞɚ
ɢɦɚɤɥɚɭɡɚɡɚɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ
ɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨ ɫɤɥɸɱɜɚɧɟ
ɧɚɞɨɝɨɜɨɪɢɦɟɠɞɭɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɢɮɢɪɦɢɤɨɟɬɨɞɚɞɟ
ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɢ ɹɫɧɚ ɜɢɡɢɹ ɡɚ
ɛɪɚɧɲɚ ɩɪɟɞɢ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ
ɫɬɨɩɚɧɫɤɚɬɚɝɨɞɢɧɚ³ɩɨɞɱɟɪɬɚɎɢɥɟɜ
Ɉɤɨɥɨ  ɨɬ ɫɨɪɬɨɜɚɬɚ
ɝɪɭɩɚ ɬɸɬɸɧ Ʉɚɛɚɤɭɥɚɤ
ɢ  ɧɚ ɫɬɨ ɨɬ Ȼɴɪɥɟɣ ɫɚ
ɩɪɢɛɪɚɧɢɞɨɦɨɦɟɧɬɚɜɩɟɬɬɟ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɋɟɜɟɪɨɢɡɬɨɱɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɒɭɦɟɧɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɊɚɡɝɪɚɞȾɨɛɪɢɱɢɊɭɫɟ
ɋɥɟɞɨɤɨɥɨɦɟɫɟɰɡɚɩɨɱɜɚɬ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɫɟɦɢɧɚɪɢɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɢ
ɨɬɇȺɌɌɚɤɢɜɚɳɟɢɦɚ
ɜɧɹɤɨɥɤɨɨɛɳɢɧɢɧɚɋɟɜɟɪɨɢɡɬɨɱɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɓɟɛɴɞɚɬ
ɩɨɤɚɧɟɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɮɢɪɦɢ ɤɨɢɬɨ ɢɡɤɭɩɭɜɚɬ ɬɸɬɸɧɜɪɟɝɢɨɧɚ
ȼɫɟɨɳɟɝɨɥɹɦɚɱɚɫɬɨɬɬɸɬɸɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟɧɹɦɚɬ
ɫɤɥɸɱɟɧɢɞɨɝɨɜɨɪɢɫɮɢɪɦɢ
ɧɨ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɝɨ ɧɚɩɪɚɜɹɬ ɩɨ
ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɫɟɦɢɧɚɪɢɬɟ Ɍɨɜɚ
ɨɛɚɱɟɧɟɟɞɨɛɪɚɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɡɚɹɜɢɐɜɟɬɚɧɎɢɥɟɜ “
ТГ”
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ОБЩНОСТ

ЗДРАВЕ:

10 - 16.09.2015 г.

ОДМВР-Силистра предприема
мерки за безопасност през
новата учебна година

Знаят ли здравноосигурените българи
какви безплатни профилактични
Т
прегледи им се полагат?
Н
ай-големият пакет
от покрити от НЗОК
профилактични прегледи, изследвания и имунизации е за децата. Избраният от родителите
личен лекар (може да е
общопрактикуващ или педиатър) за бебето им го
посещава два пъти у дома
до 28-ия ден от раждането. А до навършването
на една годинка джипито
всеки месец следи теглото, ръста и прави оценка
на психическото развитие
на детето. В този период
два пъти се изследва албуминът в урината, прави
се оценка на зрението
и слуха, проследяват се
тазобедрените стави, за
да се определи евентуален риск от ненормално ни календар.
развитие и др.
След 18годишна

От 1 до 7 г.
отново се следи физическото и психическото
развитие, един път се
изследва зрителната острота, един път – кръвта
(на 3-годишна възраст) за
нивата на хемоглобин,
брой еритроцити и левкоцити, както и други
важни показатели. Пак
в този период се прави
тест за чревни паразити.

От 7 до 18 г.
– един път годишно се измерват ръстът, теглото,
гръдната обиколка и артериалното налягане, прави
се оценка на физическото
развитие, на зрителната
острота и цветоусещането, проследява се за отклонения в опорно-двигателната система, изследва се
урината за протеин с тест
лента в кабинета на лекаря
(това е въведено от 2014а). Личният лекар следи и
за прилагането на всички
ваксини от имунизационния

жените над 50 г.) се
изследват холестеролът
и триглицеридите.
Веднъж на 2 години на
мъжете, които са навършили 50 години, се изследва т.нар. простатно-специфичен антиген
(PSA), а на жените (от
50 до 69 г.) се прави мамография (за целта личният лекар издава бланка
МЗ-НЗОК №4). Ако в хода
на годината на осигурените са им направени
всички тези изследвания
по друг повод – примерно
заради заболяване, те
не трябва да се правят
повторно.

Над 65 г.
възраст:

Годишният преглед за
осигурените от 18 до 30
г. предвижда изчисляване
на индекса на телесната
маса, оценява се психичният статус, зрителната острота, измерва се
кръвното налягане, прави
се електрокардиограма,
изследва се урината, на
гладно се определя кръвната захар, ако има наличие
на рисковите фактори:
хипертония, дислипидемия,
затлъстяване, наследствена предразположеност към
диабет (т.е. роднини по
първа линия със захарна
болест), ако диабетът се
е появил по време на бременност или при раждане на
едър плод (над 4 кг).

Пълна кръвна картина
веднъж на 4 г., ако сте
на възраст 30-45 г.:
Ако сте между 30 и
45-годишни, веднъж на 5
г. се прави пълна кръвна
картина. Всяка година
на българките над 30 г.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 51/04.09.2015 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС” АД – гр.Русе, собственик на поземлен имот с идентификатор 73496.500.98
по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със
Заповед № РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София
е издадена Заповед № РД–04-1157/04.09.2015 год. на
Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи
изработване на проект: Подробен устройствен план /
ПУП/ – изменение на План за регулация и застрояване
/ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 73496. 500.
98 от Кадастрална карта на града и на територия
предназначена за: ”Зелени площи за широко обществено ползване”, в обхват от улица с о.т. 7-26-51-52
- о.т. 53 (част от ул.Трансмариска), улица с о.т.53 –
94 към о.т. 57 (част от улица ”Крайбрежна”) от ЗРП
- Тутракан, одобрен със Заповед №270/ 1976 год., а на
север към р. Дунав и изградената „Кейова стена” по
реда на чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ в обхват
до един квартал.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

се извършва мануално
изследване на млечните
жлези. А всеки месец е
препоръчително жената да се самоизследва
(с опипване) след края
на поредната редовна
менструация. Веднъж на
5 години за мъжете над
40 г. се назначава изследване на холестерола и
триглицеридите.

Между 46 и 65 г.:
На българите в тази
възрастова група веднъж
на 5 г. се прави пълна кръвна картина, пак
веднъж на 5 г. (при мъжете над 46 г. и при

- всяка година пълна кръвна картина
Ако сте над 65 г., всяка
година личният лекар трябва да ви назначи изследване
на пълната кръвна картина,
а един път на 5 г. – на
холестерола и триглицеридите.
Ако сте със сърдечно-съдово заболяване, с диабет
или сте в рискова група за
развитието на онкологично
заболяване, независимо на
колко години сте, ви се
полагат много повече безплатни изследвания, които
може да ги откриете до
едно на сайта на НЗОК и
да ги изискате от личния
си лекар.
“ТГ”

радиционно на старта
на новата учебна година ОДМВР-Силистра реализира комплекс от
превантивни мерки, за да
се повиши сигурността
на учениците и да се обезпечи общественият ред
в районите на учебните
заведения. Конкретните
дейности са обсъдени на
срещи с представители
на Регионалния инспекторат по образованието
и местната власт и с
директорите на учебните
заведения. Взети са мерки
за подобряване на координацията между институциите и създаване на организация за бърза реакция
при проблемни или рискови
ситуации. В сградите на
детските градини и училищата текат охранителни
обследвания с оглед отстраняване на евентуални
пропуски и предприемане на
допълнителни мерки за безопасност. Преди старта
на новата учебна година, а
и след това полицията ще
извършва системни проверки относно забраната
за продажба на алкохол и
тютюневи изделия на деца
и присъствието на малолетни и непълнолетни в
питейните и увеселителни
заведения.
Мерки за пътната безопасност на учениците
ще бъдат взети по време на традиционната
превантивна акция под
наслов „Децата тръгват
на училище. Да ги пазим
на пътя!”, която се провежда в периода 01.0931.10.2015 г. Още на първия

учебен ден полицейското
присъствие в районите
на училищата ще бъда
заселено. Направени са
графици, чрез които ще
се осигури дежурство на
полицейски сили в пиковите часове, когато децата
отиват или се връщат от
училище. В рамките на акцията дните 7-13 септември са обявени за Седмица
за превенция на детската
пътна безопасност, а денят 12 септември ще се
отбележи като Ден на превенцията в Кюстендил на
време на 23-ия Национален
конкурс „Пътен полицай на
годината - 2015 г.”.
От началото на 2015 г.
до 31 август в Силистренска област са регистрирани 7 ПТП с участието
на деца. Няма загинали.
Пострадали са 8 деца – 4
като пешеходци, 3 като
пътници, 1 като велосипедист, всички леко ранени.
През 2014 г. пътните
инциденти с деца и юноши
са 19, като пострадалите
са 20, загинали няма. 11
деца са пострадали като
пътници, 6 като пешеходци, 2 като велосипедисти
и 1 като водач на МПС. “ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 7 септември 2015 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките
ресурси” – в две направления:
- За стажуване
2 продавачи на закуски и напитки – средно обр.
1 оператор, въвеждане на данни – средно обр., сътрудник в малък
и среден бизнес
1 отчетник, счетоводство- средно обр., сътрудник в малък и среден
бизнес
1 счетоводител, оперативен – висше обр., бакалавър или магистър
по икономика
- За обучение по време на работа
1 продавач на закуски и напитки – основно обр.
1 оператор, копирна техника – средно обр.
2 общи работници – няма изисквания за заемане
1 машинен оператор, пресевна машина – средно обр.
1 дърводелец мебелист – основно обр.
1 отчетник в счетоводство – средно обр., компютърна грамотност
1 оператор, въвеждане на данни – основно обр., компютърна
грамотност
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно
обр.
1 продавач консултант – основно образование
1 машинен оператор, спойване на пластмасови изделия –
средно образование
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
1 барман, основно обр.
2 машинни оператори, банциг, основно обр.
Други СРМ към деня:
1 работник, поддръжка - средно специално образование,
електротехника
1 работник в кухня - основно професионално образование,
хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене
1 старши учител, прогимназиален етап - висше образование,
мин. 10 години опит
1 старши учител, начален етап - висше образование, начална
училищна педагогика, мин.10 години опит
1 младши учител, начален етап - висше образование, начална
училищна педагогика

1 перач -основно образование
1 учител по български език и литература, прогимназиален
етап – висше образование по специалността
1 младши учител, общообразователен учебен предмет в
прогимназиален етап по български език и литература – висше
образование по специалността
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, кат.
С+Е, средно/основно образование
1 медицинска сестра – висше образование по специалността
1 акушерка – висше образование по специалността
1 пекар – основно образование
3 старши учители в детска градина – висше образование,
предучилищна педагогика, опит 10 години
1 учител в детска градина – висше образование, предучилищна
педагогика
1 старши учител по общообразователен учебен предмет в
прогимназиален етап по английски език – висше филологическо
образование, компютърна грамотност, мин. 5 години опит
1 възпитател начален етап – висше образование, начална
училищна педагогика, компютърна грамотност, опит до 1 година
3 главни сервитьори – средно образование
1 водач на селскостопански машини – кат. Ткт, основно образование
1 организатор производство – висше техническо образование,
английски език, компютърни умения
1 технически сътрудник – средно образование, италиански език
1 монтьор, ремонт на машини и оборудване – висше техническо образование, английски език, компютърни умения
2 машинни оператори, спойване на пластмасови изделия –
средно образование
3 машинни оператори, шиене – основно образование
2 готвачи – основно образование
2 миячи на превозни средства – няма изисквания за заемане
3 общи работници – няма изисквания за заемане
2 сервитьори – основно образование
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща
медицина, компютърни умения
3 лекари – за спешна медицинска помощ – висше медицинско
образование
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

СМЯХ
ните – скучни, отегчителни. Няма
при вас весели компании. Само за
спорт говорите. Може би защото
не се мешите с други. А вижте мен
например. Аз имам и ирландска
кръв, и италианска, дори малко
мексиканска и даже креолска.
Какво ще кажете?
- Да-а. Има спортен дух в майка
ви.

- Мога ли да пробвам ония панталони на витрината?
- Ниво на английски?
- Не, господине, не може! Може
- Пирфектно!
в кабинката...
- Моля, употребете думата
Dignity в изречение.
Циганка готви на електрическа
- Ши можите ли да ми Dignity печка с три котлона и само мести
заплатата?
тенджерата от котлон на котлон.
- Защо само местиш тенджеСнайперист трябвало да гръмне рата, ами не я оставиш на единия
Тато на манифестация. Връща се котлон?
в централата нищо не свършил,
- Ами, така сме, откакто ни резодран, мръсен, скъсан и раздър- наха от енергото и се прикачихме
пан:
към светофара!
- К`во стана, бе?
- Ми, като дигнах пушката, че
Млад хубав мъж пред павилион
като ме задърпаха "Дай на мене, за закуски в Раднево:
дай на мене..."
- Една принцеса, моля!
- Пичага.
Старшината командва:
- Една принцеса може ли?
- Наложи противогазааа!"
- ПИЧАГА!
След малко:
- Хубаво, че ме харесваш, ама
- Свали противогаза! Това се МОЖЕ ЛИ ЕДНА ПРИНЦЕСА…
отнася и за тебе, бе Петров!"
- Таман га пича, ве, що, ти соро- Ама, аз съм го свалил, другарю ва ли га искаш?
старшина..."
- Интересна физиономия си
След първата брачна нощ той
имАл ти, бе, Петров", учудва се носи сутринта кафе в леглото. Тя ,
старшината.
отпивайки: - И кафето ти е слабо...
Американец говори на англи- А къде ти е гаджето, не ви
чанин:
виждам заедно напоследък?
- Странен народ сте вие англича- Уф, отиде с жена си на море....

ТГ

За тези, които търсят работа!

справочник

ЕТ "Любмакс", ДЗС - Нова Черна
търси да назначи:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

- 1 работник в Транжорна,
- 1 градинар,
- 1 хигиенистка
Фирмата поема транспортните разходи
до местоработата.

За информация: 0884 535 802

Търся

0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
6 06 17 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
6 20 23 - Ветеринарна служба - Тутракан
6 36 36 - Автогара Тутракан
6 05 29 - Началник на ВиК-Тутракан

Търся под наем малък апартамент или
къща в Тутракан, обзаведен/а.
За допълнителна информация на тел.:
0876 491 789 - Стефан Киров

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, луковици, 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

Испанец обяснява на пловдивска майна значението на израза
"маняна маняна":
- Маняна, маняна, брато, значи,
представи си плаж, море, жени,
бири, коктейли...
- Аха - казал майничката.
- Хайде сега ти ми обясни к'во
значи вашето "айляк"
- Айляк, майна, е същото като
вашето "маняна маняна", ама без
всичкото това напрежение!
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ХОБИ
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

10 - 16.09.2015 г.

Елица Камбурова e трета на "Полските щурчета"
алантливи деца
от цялата страна се събраха в
Полски Тръмбеш за
първото издание на
Музикалния конкурс
„Полските щурчета“,
който се проведе от
4 до 6 септември.
В родния си град певецът Веселин Маринов е основател и инициатор на конкурса.
В него се включиха
над 60 деца, които се
състезаваха в четири
възрастови групи.
Председател на журито беше естрадната изпълнителка
Мими Иванова с помощници
Развигор
Попов, Красимир Гюлмезов, Светослав Лобошки и Пламен Велинов.
Още първото му издание доказва, че ще
бъде сериозна сцена
и шанс за много деца.
Най-добрите изпълнители от всяка категория получиха красива статуетка, диплом
и парична награда от
400 лв.
В "Полските щурче-

та" участва и шестгодишната Елица Камбурова от Тутракан.
Тя се представи с песните "И пак е лято"и
"Камино" и завоюва
трето място в конкурентна група с 8, 9 и
10-годишни деца.
Елица бе поканена
на Гала концерта и
награждаването на
победителите на 6
септември и по идея
на Веселин Маринов
поздрави всички граждани, гости и участници с песента "Моя
страна, моя България
' по случай Деня на
Съединението. Запис
от Гала концерта ще
бъде излъчен по Планета ТВ.
В трите дни на
музикалния конкурс
концерти са изнесли
гост-изпълнителите
Графа, Михаела Филева и Рафи.
Снимки:
Антония КАМБУРОВА
ɋɧɢɦɤɚɡɚɫɩɨɦɟɧɧɚȿɥɢɰɚɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɧɚɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɉɨɥɫɤɢɬɟɳɭɪɱɟɬɚ
ȼɟɫɟɥɢɧɆɚɪɢɧɨɜ

Т

Приказната къ
къща

Анастасия ЯКОВА
ярна на своя интерес да
откривам нещо, което е
малко познато, продължавам с разкритията си и им давам
гласност.
В детството всички си спомнят
приказките, в които се говори
за приказна къща. Такава къща
съществува в с. Малък Поровец като че ли излязла от приказния
свят. В скътано, малко известно
село, само на 1 км от известната
местност Демир баба.
Къщата е цялата с дърворезба!
Красотата си личи още от оградата
и външната врата. След позвъняването те посреща и „феята” от
приказката – Елена. Приветлива, с
усмивка на уста, те кани да разгледаш това чудо на човешката ръка.
Елена те въвежда в света на приказката за човека, който е създал
това невероятно творение.
Марин Петков е роден в същото
село. Преди да отиде войник е

В

работил като дърводелец. В 1984
г. започва да строи къщата. 16 години работи и твори, като създава
невероятна красота с дърворезба.
Целта му била да пресъздаде възрожденска къща в този край.
За съжаление, само година след
завършването на къщата–чудо,
през 2000 г. той умира. Наследниците я продават на семейство
от Южна България, които живеят
и досега в нея. Елена е нейната
стопанка, която освен това работи
и по проекти.
След изкачване на стъпалата,
пристъпваме към чудесата, които
започват още от балкона. Таванът е
изписан с няколко слънца, подобни
на Даскаловата къща в Трявна.
Орнаментите около тях са различни
и във всяка резка има символика.
Пред очите ти Елена отваря една
вратичка и се разкрива колелото на
живота, също резбовано. Направено е по подобие на изписаното от
Захари Зограф Колело на живота в
Преображенския манастир. В кръг

са изобразени различните етапи
на живота на човека, от неговото
детство до старост чрез символика.
Влизаме в стаята на семейния
олтар. Всичко, дори и мебелите
са изработени от Марин Петков.
Навсякъде творецът е украсил с
много символи от различно по вид
дърво и ги е превърнал в шедьоври
на изкуството.
Тук са окачени портрети на твореца и на жена му Стоянка. Тя била
народна певица и го е стимулирала
в творенията му. В рамка е окачен
документът, който удостоверява
майсторството на твореца. Олтарът, който е сътворил, те изумява с
елементите и замайващото слънце.
Правят впечатление полилеите
и лампите, също изработени с
дърворезба.
На стените има две резбовани
картини на мистична тема. На
едната майсторът е изобразил
Светото семейство, а на другата –
Тайната вечеря, началото и краят
на живота на Исус Христос.
Следва стаята с мечовете. Таванът пак е плътно резбован в кръг
В него е изобразен Георгиевският
кръст за храброст. Като допълнение е добавен меч пронизващ
символа. Символът на меча присъства дори и на прозорците. На 6
май всяка година тук се извършва
ритуал за отбелязване на празника.
Част от орнаментите, красящи
колелото на тавана, са резбованите птици с човешки крака. Това е
специална мистика.
Следва детската стая, която е
наречена още Бялата стая. В резбованите камбанки са изобразени
светците, които пазят децата. В
интериора се вплитат различни
дантелени плетива, изработени от
жената на Марин Петков.
Следващата стая е Тронната
зала. Нищо, че е тясна, тук се
чувства великолепието на творчеството на Марин Петков. Богата

дърворезба присъства на всяко
место, където очите ти погледнат:
на столовете, на масата, дограмата
на прозорците, долапа.
До масивната маса стои великолепният трон с изобразена глава на
богинята–майка и впечатляващи
орнаменти. Тук всеки може да
седне и да се снима с дървената
чаша в ръка, вдигната за наздравица. Символиката е, че всеки човек
може да седне на трона и да се
чувства добре.
На масата украсена с дантелената резба има две книги. Едната е за
вписване на впечатленията на посетителите, която е изписана до край.
Другата книга е с откровенията на
Марин Петков. В нея той разказва
за себе си и за всичко това, което
е пресъздал и вложил своят талант,
мисъл и творчество. Човекът, който
не е завършил школи, а е самоук, е
работил сам със своята фантазия,
средства и талант.
На тавана има резбовани два
кръга. В единия кръг са изобразени
флората, с различни видове цветя и
растения, а в другия кръг е фауната
- с различни влечуги и диви животни. Акцентът е на птицата–феникс,
която е логото на къщата.
Най-богата на резба стая е Арабската стая. Идеите за нея са почерпени от едно предаване по
телевизията от среща на Т.Живков
с Муамар Кадафи. От там Марин
Петков е запечатал ориенталски
елементи. Използвал е четири
вида дърво, преди всичко от орех.
Средствата не достигали и затова,
той е събирал билки, продавал ги
и продължавал да твори. Миндерлъкът е резбован с елементи от
арабската култура. Интересни са
корнизите над прозорците, които
имат ъглова форма и са изобразени
влечуги. Прави впечатление, че към
всички изписани тавани са спуснати
корнизи като дантела, а тук са особено богати на нежност и красота.

В стаята присъства и българското знаме.
Разходката завършва на верандата, която също впечатлява с дърворезба. На тавана са изобразени
зодиакалните знаци в кръг с надписи. Кози рогът е изписан разделно,
по подобие на старобългарския
език, вместо Везни е изписано
Капони – което означава баланс.

Тук, Елена кани гостите да седнат, да поемат дъх след видяното
чудо и да отговори на въпросите
на посетителите.
Така един неизвестен творец Марин Петков, остави богатство
в далечно село, което е подето от
хора посветили се да разказват
за твореца и за неговото велико
произведение.

ФУТБОЛ
ъжката гарнитура
на "Белица" победи
като гост "Доростол" (Силистра) с 0:1 във
втория кръг на областното
футболно първенство в Западна група, но при юношите е вписана загуба с 10:0.
В останалите срещи - при
мъжете, ФК ”Трансмариска” (Тутракан) загуби домакински мач от ФК ”Добруджа” (Искра) с 1:3, а при
юношите с 0:10; ФК ”Заря –
2006” (Цар Самуил) завърши
наравно с ФК ”Спортист”
(Преславци) - 1:1, а царсамуилските юноши победиха

М

с 6:4 преславския отбор.
В следващия трети кръг,
който ще се играе на 12 и
13 септември са срещите
между ФК ”Ботев-1936”
(Иширково) - ФК ”Заря –
2006” (Цар Самуил) и ФК
”Левски-96” (Главиница)
- ФК ”Раковски-2005” (Kалипетрово), а през втория ден - ФК ”Спортист”
(Преславци) - ФК ”Трансмариска” (Тутракан) и
ФК ”Белица” (Белица) - ФК
”Айдемир” (Айдемир).
Начало на срещите при
юношите е от 15:00 ч., а
при мъжете - 16:30 ч.

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

12 септември - Тодор МИХАЙЛОВ, Техник, Община парк, Тутракан
14 септември - Гинка ТОНЧЕВА, Чистач, Община
Тутракан
14 септември - Боянка СТЕФАНОВА, Ст.спец. "АТУ", Тутракан
16 септември - Иван ТОДОРОВ, Горски стражар, ДГСОбщина Тутракан
14 септември - Мирослав КИРОВ, Работник Гробищен Тутракан

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ
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