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Брой 38

Година LIV

1 - 7 октомври 2015 г.

Цена 0.60 лв.

Сашо Андреев и
Димитрина Димитрова световни шампиони!

на стр. 8

На 3 октомври (събота) от 10:00 ч.:

ГЕРБ откри предизборната си кампания
Н
а 28 септември 2015 г.
ПП ГЕРБ-Тутракан откри предизборната си
кампания. В Клуба на Ротари
кандидатът за кмет на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов призова всички
към провеждане на позитив-

Петя Князова-Василева, Димо
Денчев, д-р Румен Паунов,
Николай Николов, Васил Дойнов, Сашко Змеев, Румяна
Статева, Дафинка Касабова,
Димитър Петров, Валентин
Симеонов, Драгомир Петров,
от кандидатите за кметове

на с. Нова Черна - Чавдар
Владимиров, на с. Старо село
- Светла Коева, на с. Белица - Костадин Манев, на с.
Шуменци - Калинка Михайлова, на с. Преславци - Тюркян
Джаферова, на с. Варненци
- Снежана Маринова и на с.

Бреница - Гюнюл Даил.
Позитивни!
Ние сме ГЕРБ! Гласувайте на 25 октомври 2015 г.
с №6, за да създадем Еднопартийно, Конструктивно
и Толерантно управление на
община Тутракан!

на стр. 8

Басейн "Локомотив" в Русе
набира персонал за длъжността Сервитьор

на кампания, насочена към
добруването на гражданите.
Думите му бяха подкрепени и
от кандидатите за общински
съветници, чиято листа той
води: д-р Любомир Бойчев,

Купуването и
продаването на
гласове е
престъпление

Заведението се намира на до бившият стадион "Локомотив", на ул "Цветница".
Предлагаме Ви:
- Стартова заплата от 500,00 лв. /в зависимост от
опита и квалификацията Ви/
- Персонален бакшиш
- Допълнителни бонуси за коректност и лично отношение към работата
- Осигуряваме квартира
- Може да разчитате на доказани във времето професионализъм и коректност към нашите служители.
Нашите изисквания:
- Опит на позицията
- Умения за работа в екип - Организираност, отговорност и прецизност в работата
- Мотивирано и професионално отношение към задълженията и колегите
Моля, кандидатствайте по обявата като ни изпратите актуално CV и снимка.
Всички автобиографии ще бъдат разглеждани при
пълна конфиденциалност. Ще се свържем чрез ел.поща
/e-mail/ или по телефон, само с одобрените за интервю
кандидати. Благодарим Ви за интереса!
Допълнителна информация на тел.0887 424 513
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РЕГИОН

НОВИНИ
ȼɋɂɅɂɋɌɊȺɓȿȻɔȾȺɌɉɊȿȾɋɌȺȼȿɇɂɉɊɈɐȿȾɍɊɂ
ɁȺɍɑȿȻɇɂɁȺȼȿȾȿɇɂəɇɉɈɂɈȻɓɂɇɂ
ɋɬɚɪɬɢɪɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɤɚɦɩɚɧɢɹɧɚȽɥɚɜɧɚɞɢɪɟɤɰɢɹ
Äɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢɮɨɧɞɨɜɟɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢɩɪɨɝɪɚɦɢ³ ɤɴɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɢ ɧɚɭɤɚɬɚ
Ʉɚɦɩɚɧɢɹɬɚ ɳɟ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɚ ɩɪɟɞ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɧɢ ɛɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɜ ɲɟɫɬ ɝɪɚɞɚ ɧɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɧɨɜɢɬɟ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ ɩɨ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɞɜɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɤɨɢɬɨ ɳɟ ɫɟ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɬɱɪɟɡɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚɩɨɞɛɨɪɧɚɩɪɨɟɤɬɢ
 ÄɈɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɨɬ ɟɬɧɢɱɟɫɤɢɬɟɦɚɥɰɢɧɫɬɜɚɢɬɴɪɫɟɳɢɢɥɢɩɨɥɭɱɢɥɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚ
ɡɚɤɪɢɥɚ³
Äɉɨɞɤɪɟɩɚɡɚɩɪɟɞɭɱɢɥɢɳɧɨɬɨɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɧɚɞɟɰɚɜɧɟɪɚɜɧɨɫɬɨɣɧɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ³
ɉɪɨɰɟɞɭɪɢɬɟ ɫɬɚɪɬɢɪɚɬ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɚ ɨɫ 
ÄɈɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɚɫɪɟɞɚɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɨɰɢɚɥɧɨɩɪɢɨɛɳɚɜɚɧɟ³
ɧɚɈɩɟɪɚɬɢɜɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚÄɇɚɭɤɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɡɚɢɧɬɟɥɢɝɟɧɬɟɧɪɚɫɬɟɠ³ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɬɨɫɴɛɢɬɢɟɜɝɪɋɢɥɢɫɬɪɚɟ
ɨɛɹɜɟɧɨɡɚɨɤɬɨɦɜɪɢɝɨɬɱɜɯɨɬɟɥÄȾɪɴɫɬɴɪ³
ȿɤɫɩɟɪɬɢɨɬɍɩɪɚɜɥɹɜɚɳɢɹɨɪɝɚɧɧɚɈɩɟɪɚɬɢɜɧɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɳɟɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬɧɚɫɨɤɢɬɟɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɬɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɡɚɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚɩɪɨɟɤɬɧɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɂɋɍɇ
ɎɂɇȺɇɋɈȼɋɌɂɆɍɅɁȺɍɑȿɇɂɐɂ
ɋɂɁəȼȿɇɂȾȺɊȻɂ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɨɞɨɛɪɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɪɚɡɯɨɞɢɩɨɛɸɞɠɟɬɚ
ɧɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɢɧɚɭɤɚɬɚɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɩɨɛɸɞɠɟɬɢɬɟɧɚɨɛɳɢɧɢɜɪɚɡɦɟɪɧɚɥɜ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɬɚɫɚɡɚɢɡɩɥɚɳɚɧɟɧɚɫɬɢɩɟɧɞɢɢɧɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟ
ɨɬɞɴɪɠɚɜɧɢɬɟɢɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɭɱɢɥɢɳɚɌɟɫɚɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɜ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɹɛɸɞɠɟɬɤɚɬɨɱɚɫɬɨɬɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚɧɚɦɟɪɤɢɬɟɡɚ
ɡɚɤɪɢɥɚɧɚɞɟɰɚɫɢɡɹɜɟɧɢɞɚɪɛɢ
ɍȾɔɅɀȿɇȿɋɊɈɄɔɌɁȺȿȾɇɈɄɊȺɌɇɂɌȿɉɈɆɈɓɂ
ɁȺɉɔɊȼɈɅȺɐɂ
ȾɨɨɤɬɨɦɜɪɢɳɟɫɟɧɚɛɢɪɚɬɦɨɥɛɢɡɚɨɬɩɭɫɤɚɧɟɧɚɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚɩɨɦɨɳɡɚɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɰɢɫɴɨɛɳɚɜɚɬɨɬȺɝɟɧɰɢɹɬɚ
ɡɚɫɨɰɢɚɥɧɨɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɋɪɨɤɴɬɟɭɞɴɥɠɟɧɫɩɪɨɦɟɧɢɜ
ɁɚɤɨɧɚɡɚɫɟɦɟɣɧɢɩɨɦɨɳɢɡɚɞɟɰɚȾɨɤɭɦɟɧɬɢɬɟɫɟɩɨɞɚɜɚɬ
ɜɞɢɪɟɤɰɢɢɬɟÄɋɨɰɢɚɥɧɨɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɫɥɟɞɡɚɩɢɫɜɚɧɟɧɚ
ɞɟɬɟɬɨɜɩɴɪɜɢɤɥɚɫɊɚɡɦɟɪɴɬɧɚɩɨɦɨɳɬɚɟɥɟɜɚ
Ⱦɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɫɚ ɩɨɞɚɞɟɧɢ ɧɚɞ   ɦɨɥɛɢ
ɡɚɨɬɩɭɫɤɚɧɟɧɚɬɨɡɢɜɢɞɩɨɦɨɳɂɡɞɚɞɟɧɢɫɚɡɚɩɨɜɟɞɢɡɚ
ɨɬɩɭɫɤɚɧɟɧɚɩɨɦɨɳɢɧɚɧɚɞɞɟɰɚɉɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɬɨɟ
ɨɬɤɚɡɚɧɨɧɚɫɟɦɟɣɫɬɜɚ
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
ɉɴɬɟɧ ɢɧɰɢɞɟɧɬ ɟ ɜɴɡɧɢɤɧɚɥ ɨɤɨɥɨ  ɱɚɫɚ ɧɚ 
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢɩɨɩɴɬɹɊɭɫɟ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɜɪɚɣɨɧɚɧɚɫɟɥɨɇɨɜɚ
ɑɟɪɧɚɒɨɮɢɪɚɣɤɢɫɧɟɫɴɨɛɪɚɡɟɧɚɫɤɨɪɨɫɬɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥ
ÄɎɨɪɞ Ɏɢɟɫɬɚ´ ɜ ɩɨɫɨɤɚ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɝɨɞɢɲɧɢɹɬ ɎɆ ɫɟ
ɛɥɴɫɧɚɥɜɞɜɢɠɟɳɢɹɫɟɩɪɟɞɧɟɝɨɤɨɥɟɫɟɧɬɪɚɤɬɨɪɫɩɪɢɤɚɱɟɧɚ ɞɢɫɤɨɜɚ ɛɪɚɧɚ ɩɪɢ ɤɨɟɬɨ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɚ ɝɨɞɢɲɧɚ
ɩɴɬɧɢɱɤɚɜɴɜÄɎɨɪɞ´ɚɌɹɟɧɚɫɬɚɧɟɧɚɜɛɨɥɧɢɰɚɫɮɪɚɤɬɭɪɢ
ɧɚɝɨɪɧɚɢɞɨɥɧɚɱɟɥɸɫɬ
Ɉɛɪɚɡɭɜɚɧɨɟɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ȼɨɞɚɱ ɛɟɡ ɤɧɢɠɤɚ ɢ ɜ ɧɟɬɪɟɡɜɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɝɨɞɢɲɧɢɹɬɌȾɛɢɥɡɚɞɜɨɥɚɧɚɧɚɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄȺɭɞɢ´ɤɨɝɚɬɨɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɛɢɥ
ɡɚɫɟɱɟɧ ɩɨ ɭɥ ÄȾɢɦɢɬɴɪ Ȼɥɚɝɨɟɜ´ Ⱥɥɤɨɯɨɥɧɚɬɚ ɦɭ ɩɪɨɛɚ
ɫ ɞɪɟɝɟɪ ɨɬɱɟɥɚ  ɩɪɨɦɢɥɚ ɚ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚ
ɩɨɤɚɡɚɥɚɱɟɟɧɟɩɪɚɜɨɫɩɨɫɨɛɟɧɋɪɟɳɭɧɟɝɨɟɡɚɩɨɱɧɚɬɨ
ɛɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

1 - 7.10.2015 г.

Ясни са номерата на бюлетините на партиите
участващи в местните избори в община Тутракан
Ж

Калина ГРЪНЧАРОВА
ребият за определяне на поредните
номера на партиите, коалициите, местни
коалиции и инициативни комитети в община Тутракан
се проведе на 24 септември
в залата на Общинския
съвет.
Девет партии и три инициативни комитети са регистрирани в законовия срок
в ОИК Тутракан.
Жребият бе общ за всички
видове избори - за общински съветници, за кмет на
община и за кмет на кметство и в него според Избирателния кодекс имат право
да участват партиите и
инициативни комитети,
регистрирали в ОИК поне
един кандидат.
Така, в крайна сметка, седем от партиите и трите
инициативни комитети са
представили в ОИК-Тутракан регистрация на свои
кандидати за кметове или
листи с общински съветни-

ци и те участваха в жребия
за номера на бюлетините.
Изтегленият от членовете на ОИК номер важи
за всички видове местни
избори на територията на
община Тутракан.
Резултатът след теглена

жребия от членовете на
Общинската избирателна
комисия е следният: №1 е
"Движение 21", №2 - Инициативен комитет издигнал
за кмет на с. Старо село
Ангел Друмев, №3 - "Българска социалдемокрация",

№4 - БСП, №5 - Инициативен
комитет издигнал за кмет
на с. Старо село Цветанка
Георгиева, №6 - ГЕРБ, №7
- АБВ, №8 - Инициативен
комитет издигнал за кмет
на с. Търновци Севим Кязим,
№9 - ДПС и №10 - НФСБ.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 28 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
1 оператор, въвеждане на данни – средно обр., сътрудник в
малък и среден бизнес
1 отчетник, счетоводство - средно обр., сътрудник в малък и
среден бизнес
2 продавачи, закуски и напитки – средно обр.
- За обучение по време на работа
2 продавачи консултанти – средно обр.
1 работник, зареждане на рафтове – няма изисквания за
заемане
2 работници, товаро-разтоварна дейност – няма изисквания
за заемане
4 общи работници – няма изисквания за заемане
1 машинен оператор, пресевна машина – средно 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.
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.
1 машинен оператор, банциг, основно обр.
Други СРМ към деня:
1 огняр – средно образование, професионална квалификация
за машинист на котли с високо налягане
1 транжор – основно образование
2 чистачи/хигиенисти – няма изисквания за заемане

1 началник на смяна – средно образование, италиански и/или
английски език
4 машинни оператори, производство на пластмасови изделия
– основно образование
1 стругар – средно образование, умения за работа с универсални стругове
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – специалност градинарство
20 машинни оператори – основно образование
1 отчетник, счетоводство – средно икономическо образование
1 работник в кухня - няма изисквания за заемане
1 медицинска сестра – висше образование по специалността
1 акушерка – висше образование по специалността
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
4 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
***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.

Регистрираната безработица в
областта намалява седми пореден
месец
ъм края на август в трите
бюра по труда в област
Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните
безработни са 6928. Техният брой
намалява за седми пореден месец,
този път със 111 в сравнение с края
на юли. Като търсещи работа лица
са регистрирани и 144 заети, 63
пенсионери и 24 учащи.
Равнището на безработица за
област Силистра, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е
15,2%, при 15,5% през предходния
месец. /Същевременно, в сравнение с август 2014 г. равнището
на безработица е значително пониско - с 3,0 процентни пункта./
За август 2015 г. равнището на
безработица средно за страната
е 9,3 на сто.
По общини регистрираната
безработица в абсолютен брой
и относителен дял има следния
вид: най-високо е равнището на
безработица в община Главиница
– 36,1% /1205 безработни лица/,
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следват общините Кайнарджа 34,3% /534/, Алфатар – 23,7%
/235/, Ситово - 22,8% /343/, Дулово
– 22,3% /2156/, Тутракан – 12,7%
/666/, и най-ниско в община Силистра - 7,7% /1789/.
По професионален признак
регистрираните безработни са: без
специалност – 60%, с работнически професии – 26%, специалисти
– 14%.
Според образованието от общия
брой регистрирани безработни
в областта преобладават тези с
основно и по-ниско образование
- 55%, хората със средно образование са 37%, а висшистите – 8%.
Разпределението по възрастови
групи показва, че най-голям се
запазва относителният дял на
безработните над 50 години – 45%
от всички регистрирани, тези от 30
до 49 години са 43%, а младежите
до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата
с намалена работоспособност
са 551.
“ТГ”

Обучение по проблемите на домашното
насилие на специалисти от
различни институции в Тутракан
В

залата на Районен
съд-Тутракан на 25
септември т.г. бе
проведено обучение, в което участваха съдии, прокурори, служители на МВР
и адвокати, работещи по
приложението на Закона за
защита от домашно насилие. Събитието е организирано от Женско сдружение
„Екатерина Каравелова"
– Силистра с председател
Христина Георгиева заедно
с Центъра за консултиране
и превенция от домашно
насилие и с любезното съдействие на председателя
на Районен съ-Тутракан

не чувствителността по
проблемите на домашното
насилие, прилагане на законодателството, което го
регулира и оптимизиране
на междуинституционалното партньорство в тази
област.
Семинарът бе, надявам се,
полезен за всички участници, тъй като имаше много
дискусии и обсъждане на
конкретни казуси, както и
възможности за сътрудничество при прилагане на Закона за защита от домашно
насилие. Сега ще подготвим
проект на споразумение
за сътрудничество меж-

ду Районния съд и Женско
сдружение "Екатерина Каравелова", като се надяваме
в скоро време то да стане
реалност.
През миналата година учредихме Експертен регионален съвет по проблемите на
домашното насилие - много
се надяваме съдът и прокуратурата в Тутракан да
се присъединят. Предстоят
дейности по превенция, които са заложени в програ-

Приключи предварителната
проверка на проекти по мярка
121 от ПРСР, на разглеждане
ще подлежат 784 от тях
ържавен фонд „Земеделие” приключи
предварителната
проверка на проектите,
подадени по мярка 121
„Модернизиране на земеделските стопанства” от
Програмата за развитие
на селските райони (ПРСР)
2007 – 2013 г. От всички
приети и оценени в съответствие с критериите
за подбор 1 006 проектa с
общ размер на финансова
помощ 197 039 781,50 лв.,
на последващо разглеждане подлежат общо 784
заявления за подпомагане
с общ размер на финансова помощ 147 019 603,50
лв. Тези проекти съставляват 150% от размера
на бюджета, определен
със заповед за прием на
изпълнителния директор
на ДФЗ.
Всеки бенефициент може
да направи индивидуална
справка за броя получени
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точки на http://www.prsr.bg.
Всички проекти са оценени според изискванията на Наредба № 8 от
03.04.2008 г. за прилагане
на мярка 121 „Модернизиране на земеделските
стопанства” от ПРСР
2007 – 2013 г. За класираните с еднакъв брой, а
именно 10 точки, за които
е установен недостиг на
средства, бе извършено
допълнително класиране
по реда на приемане на
заявленията за подпомагане. След допълнителното прецизиране от общо
125 проекта, получили 10
точки, са класирани 14
заявления за подпомагане.
Обобщените данни показват, че ще бъдат обработени 78% (784 броя)
от всички подадени заявления за подпомагане по
мярка 121 „Модернизиране
на земеделските стопанства” от ПРСР 2007 – 2013

Внимание!

Активизират се телефонните
измамници
Не давайте пари на непознати по
никакъв повод, съветват
криминалисти
риминалисти предупреждават за активизиране на
телефонните измамници в Силистренска област.
През последните дни са получени множество сигнали на граждани, получили обаждания с искане на пари
по различни сценарии. Днес възрастна силистренка се
разделила със сумата от 1300 лв., след като повярвала,
че помага на своя племенник за изгодна търговска сделка. Друга измама за 7000 лв. била предотвратена вчера
само от случайната поява на съобразителен съсед.
Към момента най-актуален е сценарият за изгодна
сделка с климатици. При него жертвата получава обаждане от името на свой родственик, който обяснява, че е
капарирал определена сума за закупуване на техниката,
но се намира в друг град и не може да пътува. Моли
роднината си спешно да доплати за сделката с обещанието да възстанови сумата до няколко дни.
Популярни остават и другите два сценария – освобождаване от наказателна отговорност след пътнотранспортно произшествие със загинал или нужда от спешно
скъпоструващо лечение.
Жертви на измамниците стават основно хора от
третата възраст, заради присъщите им доверчивост,
отзивчивост и доброта. Затова разговаряйте с възрастните си близки, обяснете им подробно престъпните
схеми и ги предупредете в никакъв случай да не дават
пари на непознати, независимо какво им казват и за
какви се представят.
При всяко съмнително обаждане, преди да предприемат
каквото и да било, да потърсят връзка с полицията на
тел. 112.
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мата на съвета - работа
в училищна среда и работа
сред общности. Разчитаме
на полицейския инспектор,
участвал в срещата да ни
сътрудничи при организирането на тези събития
в общините Тутракан и
Главиница" - сподели за в.
"Тутракански глас" Галя Иванова от Женско сдружение
„Екатерина Каравелова".
В България бе създаден
алианс от 12 от неправителствени организации за
борба срещу домашното
насилие и на насилието,
основано на пола. Помага
Владимир Легарски.
То се реализира в изпълнение на проект « НАДГРАЖДАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И
ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНО
НАСИЛИЕ И РАЗШИРЯВАНЕ
ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТЕН
РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО
ПРОБЛЕМИТЕ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ В ОБЛАСТ
СИЛИСТРА".
"Целта на семинара бе
насочена към повишава-
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се на жени и на деца, както
и на възрастни хора. Тези
НПО развиват много активна дейност. Те работят
съвместно с институциите.
Провеждат и семинари в
различни градове за обсъждане на вече създадена
практика. Тези обсъждания
и контакти на различните
професионални организации
са много полезни за цялото
общество. Така се вижда
резултатът и се създават
условия за подобряване на
работата на институциите
и на неправителствените
организации.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУТРАКАН
СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с насрочените избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на
25.10.2015г. Общинска администрация Тутракан съобщава, че избиратели с трайни увреждания, които не
им позволяват да упражнят избирателното си право
в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за
това до 04 ОКТОМВРИ 2015 г. Заявленията следва да
са в писмена форма по образец /Приложение №16-МИ
и Приложение № 17-НР от утвърдените от ЦИК книжа
за произвеждане на избори за общински съветници и
за кметове и национален референдум/, подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс или електронна
форма до общинска администрация по постоянен или
настоящ адрес, когато е направено искане за вписване
в избирателен списък по настоящ адрес. Към заявлението се прилага копие от документ от ТЕЛК/НЕЛК.
Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в
различни населени места, могат да подадат заявление
за вписване в списъците по настоящ адрес в срок до
10 ОКТОМВРИ 2015 г. Заявленията за гласуване по
настоящ адрес - /Приложение №12-МИ и Приложение
№18-НР от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове
и национален референдум/ следва да са подадени пред
общинската администрация, кметството или кметски
наместник по настоящ адрес или чрез електронно
заявление през интернет страницата на общината
по настоящ адрес на лицето.
Избиратели, които са включени в избирателни
списъци за националния референдум и за общински
съветници и кметове в различни населени места и
не могат с искане за гласуване по настоящ адрес да
гласуват на националния референдум и изборите в едно
и също населено място, могат да подадат заявление
за издаване на удостоверение за гласуване в определено място на националния референдум /Приложение
№19-НР/ в срок до 10 октомври 2015 г.
Приложенията №12-МИ, №16-МИ, №17-НР и №18-НР
от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на
избори за народни представители, гражданите могат
да получат от Информационния център на Общинска
администрация Тутракан. Същите са публикувани и на
интернет страниците на Община Тутракан.
Срокът за подаване на заявление за отстраняване на
непълноти и грешки в избирателните списъци изтича
на 17.10.2015 г.

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/

4

ОБЩЕСТВО

1 - 7.10.2015 г.

Четвърт век празнува организацията
на Съюза на инвалидите в Кубрат,
тутраканци участваха в юбилея
ставяха лентички с отбелязаната годишнина.
Ресторантът бе пълен с
много хора. Председателят
на организацията Радослав
Нягулов приветстваше всеки гост. На тържеството
присъстваха кметът на
Община Кубрат г-н Халилов,

Анастасия ЯКОВА
а 25 септември т.г.
в близкия до нас град
Кубрат имаше празник. Общинската организация на Съюза на инвалидите
„Здравец" празнуваха 25-годишен юбилей.
На него бяха поканени и
представители на Общинската организация на СИБ в
Тутракан. Почувствахме се
поласкани, тъй като за наша

Н

радост, от поканените
общински организации от
други области, само нашата
се отзова на поканата за
юбилейното честване.
Освен дълголетието от
25 години, организацията
наброява най-много членове
в България – 1500 човека от
цялата община.
Посрещането бе много
радушно - с традиционната
питка и сол. На ревера по-

за началото на тържеството с отчет и интересни
моменти от история на
организация, която съществува от 1989 г.
Приветствие имаше и от
кмета г-н Халилов, който
зарадва присъстващите
с новината, че Община мощ на инвалидите до 2017
г.Проектът включва също
консултации с лекари, психолози и рехабилитатори.
Кметът дари 700 лв. лични
пари за разходи на настоящия празник и цифров апарат
на Клуба. Отчете и някои
дейности в подкрепа на неговата дейност - обзавеждане на Клубовете на СИБ
с компютри и телевизори.
Приветствия и поздрави
отправиха г-жа Калинова
– директор на Дирекция
„Социални дейности, Стоян Ангелов - председател
на Пенсионерския съвет.
Представени бяха кандидат-общински съветници
от организацията, които
да защитават техните
зам.-кметът по социалните Кубрат е защитила про- интереси.
Поздрави и цветя на праздейност г-жа Георгиева.
ект по Програма”Независим
Радослав Нягулов отбеля- живот”, който ще в по- ника поднесоха от Иванка
Петкова – председател на

Областната организация на
СИБ в Разград и от Милан
Козарев - председател на
СИБ–Тутракан.
От Централния съвет на
СИБ-София бяха изпратили Поздравителен адрес и
награди.
Направи ни впечатление
музикалният поздрав от
Клуб „Просвещение” на учителите - пенсионери. Имат
и група за народни песни
”Здравец”! Да, учителитепенсионери си имат клуб!
Много музика и настроение
имаше на празника, допълнени от оркестър и певица,
малката Доника зарадва
също с песен присъстващите.
Празникът продължи с
хора и танци. Духът и настроението живееше в
хората с увреждания!

В СОУ "Христо Ботев“ - Тутракан

Тутраканските театрали
„Обединени в многообразието - представиха "Харем" на фестивал
европейски ден на езиците"

„Учете езици, за да сте духовно
богати!“
2001 година беше обявена от
Съвета на Европа за Европейска
година на езиците. От тогава, всяка
година, на 26 септември се празнува Европейският ден на езиците
в 47 страни - членки на СЕ.
В навечерието на този празник,
съвместно с Иванка Павлова –
преподавател по чужд език в
нашето училище, проведохме в
библиотеката интерактивен урок с
учениците от 8 б клас, изучаващи
английски език. Целта на този урок
е да се повиши осведомеността за
езиците в Европа и да се поощри
изучаването на чужд език през
целия живот.Осмокласниците се
справиха блестящо с поставените задачи. Не се затрудниха да
отговорят на въпросите, чиито
отговори трябва да знаят всички
граждани на България: През коя
година за първи път се отбелязва
Европейският ден на езиците?
Колко на брой са официалните
езици на ЕС? А колко са на брой
и кои са официалните азбуки на
ЕС? През коя година нашата азбука става официална в ЕС? Кои

са официалните работни езици на
Европейската Комисия? На колко
езика излиза „Официален вестник
на Европейския съюз“? Кой е девизът на ЕС?
Необходимо е да умеем да
общуваме с хора от различни
националности. Важно е да знаем
как да постигнем по-добро разбирателство с тях и как да ги поздравяваме? Учениците доказаха , че
знаят как се произнася „Здравей”
и „Обичам те!“ на различни езици.

Показаха своите умения да броят
на чужди езици. Слушаха и разпознаха песни на английски, френски,
италиански, сръбски, руски език.
А Владимир Николов се справи
блестящо със забавната игра за
колите и страните, които ги произвеждат. Осмокласниците четоха
и преведоха откъси от книги на
английски език, с които разполага
училищната библиотека. Доказаха,
че умеят да четат с разбиране непознат чужд текст . Разговаряхме
с тях и за ползата от владеенето
на чужди езици в днешно време.
За никого не е тайна, че „Съветът
на Европа окуражава многоезичността на континента с убеждението, че езиковото многообразие е
средство за постигане на по-добро
междукултурно разбирателство
и ключов елемент от богатото
културно наследство на Европа".
Отговорни и откровени са учениците от 8 б клас. Вярвам, че
упорито ще следват пътя на знанието и ще оставят следа след
себе си в училище. Надявам се,
че ще преследват мечтите си и ще
преодоляват трудностите, за да ги
осъществят…
Анка КОЗАРЕВА

Калина ГРЪНЧАРОВА
с мо т о и зд а н и е н а
Фестивала на любителските театри на
името на Кръстю Пишурка
се проведе от 23 до 30
септември в град Лом. Тази
година в него участва Театрален състав "Борис Илиев" при Народно читалище
"Н.Й. Вапцаров" - Тутракан,
чийто художествен ръководител е Ценка Бойчева.
На фестивалната сцена в крайдунавския град
тутраканските театрали
представиха комедията на
Румяна Капинчева - "Харем"
и за своето участие са
получили Грамота (б.а. - до
редакционното приключване
на броя фестивалът не бе
завършил и за крайното класиране на самодейните състави нямаше информация).
Журито, оценяващо съставите, е с председател
актьорът Иван Ласкин и
членове Стоян Пепеланов актьор от Народния театър
и Анита Тарасевич - писател и журналист.
В утвърдилия се театрален форум участваха 27 са-

О

модейни състава от България, Македония и Република
Сърбия. Той е организиран
от Народно читалище „Постоянство” и Община Лом.
От две години статутът
на фестивала е променен
като с това е дадена възможност на съставите да
участват с всякакъв вид
драматургия. Ефектът от
това е, че във фестивал-

ните дни няма повтарящи
се заглавия, научаваме от
Кристина Илиева, секретар
на НЧ „Постоянство”.
Тутраканските актьори
са доволни от участието
си. " Успяхме да гледаме
четири от постановките и
да се запознаем с колегите
от Своге, Нова Загора, Бяла
черква и Битоля" - сподели
Теодора Куцарова.
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Купуването и продаването на гласове е престъпление

ПДИ връчи годишните награди за принос
в областта на свободата на информация

ɚɬɪɢɧɚɞɟɫɟɬɢɩɴɬɉɪɨɝɪɚɦɚ Ⱦɨɫɬɴɩ ɞɨ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɉȾɂ ɜɪɴɱɢ
ɝɨɞɢɲɧɢɬɟɧɚɝɪɚɞɢɡɚɩɪɢɧɨɫ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɚɬɚ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɩɨɫɥɭɱɚɣɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹ ɞɟɧ ɧɚ ɩɪɚɜɨɬɨ
ɞɚ ɡɧɚɦ ɐɟɪɟɦɨɧɢɹɬɚ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɜɩɪɚɡɧɢɱɧɢɹɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɜ Ⱦɨɦɚ ɧɚ ȿɜɪɨɩɚ ɜ
ɫɬɨɥɢɰɚɬɚɇɚɝɪɚɞɢɬɟɡɚ
ɝɫɟɜɪɴɱɜɚɬɜɲɟɫɬɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
 ɱɟɬɢɪɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɢ ɢ ɞɜɟ
ɚɧɬɢɧɚɝɪɚɞɢ
Ɏɨɪɭɦɴɬɡɚɩɨɱɧɚɫɩɟɫɟɧɬɚ
Ⱦɢɲɚɣ ɩɨɫɜɟɬɟɧɚ ɧɚ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɢ ɛɟ ɨɬɤɪɢɬ ɨɬ ɚɞɜɨɤɚɬ
Ⱦɚɪɢɧɚ ɉɚɥɨɜɚ ɨɬ ɩɪɚɜɧɢɹ
ɨɬɞɟɥ ɧɚ ɉȾɂ ɚ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞɧɟɫɟ ɨɦɛɭɞɫɦɚɧɴɬ
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɉɟɧɱɟɜ
ɋɩɟɰɢɚɥɧɨ ɜɢɞɟɨɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟɤɴɦɜɫɢɱɤɢɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɨɬɩɪɚɜɢɢɞɪȽɟɪɝɚɧɚɀɭɥɟɜɚɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɟɧɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɧɚɉȾɂɤɨɹɬɨɛɟɜɍɤɪɚɣɧɚɡɚ
ɨɬɛɟɥɹɡɜɚɧɟɧɚȾɟɧɹɧɚɩɪɚɜɨɬɨɞɚɡɧɚɦɡɚɟɞɧɨɫɬɚɦɨɲɧɢɬɟ ɪɚɞɟɬɟɥɢ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɚɬɚ
ɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ȼ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɧɚɣɚɤɬɢɜɧɨ ɢɡɩɨɥɡɜɚɥ ɩɪɚɜɨɬɨ ɫɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɚɝɪɚɞɚ ÄɁɥɚɬɟɧ ɤɥɸɱ´ ɛɟ ɩɪɢɫɴɞɟɧɚɧɚɆɢɥɟɧɑɚɜɪɨɜ±ɡɚ
ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨ
ɭɩɪɚɠɧɹɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ
ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ
ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚɪɚɡɛɢɪɚɧɟɬɨ
ɡɚɛɨɥɟɫɬɬɚɋɉɂɇɭɧɚɫɢɡɚ
ɡɚɳɢɬɚ ɩɪɚɜɚɬɚ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ
ɠɢɜɟɟɳɢɫɏɂȼɜȻɴɥɝɚɪɢɹɢ
ɡɚɫɬɴɩɧɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɢ

З

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɩɨɫɥɟɞɜɚɥɚɬɚ
ɫɟɪɢɹɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɜɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɧɚɤɨɢɬɨɛɟɫɩɪɹɧɨɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨɧɚɡɚɜɨɞɡɚɯɥɨɪɜȽɨɪɧɚ
Ɉɪɹɯɨɜɢɰɚ
ɋȽɪɚɦɨɬɚɡɚɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɟɧ
ɩɪɢɧɨɫ ɤɴɦ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɬɚ ɢ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟ
ɛɟ ɨɬɥɢɱɟɧ ȿɤɢɩ ɧɚ ÄȽɨɫɩɨɞɚɪɢ ɧɚ ɟɮɢɪɚ³ ɇɨɜɚ Ɍȼ
± ɡɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɁȾɈɂ
ɡɚ ɞɚ ɩɪɨɫɥɟɞɹɬ ɞɚɥɢ ɢ ɤɚɤ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟ ɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɬ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɬɚ ɤɨɢɬɨ ɨɛɟɳɚɜɚɬ
ɫɥɟɞɪɚɡɤɪɢɬɢɹɡɚɧɟɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɜɟɮɢɪɚɧɚɩɪɟɞɚɜɚɧɟɬɨ
ɉɨɱɟɬɧɢ ɝɪɚɦɨɬɢ ɜ ɬɚɡɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɩɨɥɭɱɢɯɚ ɘɥɢɚɧ
ɏɪɢɫɬɨɜ 2))1HZV ± ɡɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɁȾɈɂ ɤɚɤɬɨ
ɡɚɫɴɛɢɪɚɧɟɧɚɞɚɧɧɢɡɚɜɫɟɤɢɞɧɟɜɧɚɬɚ ɫɢ ɪɟɩɨɪɬɟɪɫɤɚ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɬɱɮɨɪɦɭɥɢɪɚɧɟɢɩɨɞɚɜɚɧɟ ɪɚɛɨɬɚ ɬɚɤɚ ɢ ɡɚ ɞɚ ɩɪɨȼɫɴɳɚɬɚɤɚɬɟɝɨɪɢɹɉɨɱɟɬ- ɧɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɡɚ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɜɟɞɟ ɫɜɨɢ ɪɚɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹ ɢ
ɧɢ ɝɪɚɦɨɬɢ ɩɨɥɭɱɢɯɚ Ʉɪɚɫɢ- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɦɢɪɊɭɫɟɜɨɬɌɴɪɝɨɜɢɳɟ±ɡɚ
ɋɉɨɱɟɬɧɢɝɪɚɦɨɬɢɛɹɯɚɨɬɚɤɬɢɜɧɨɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɁɚɤɨɧɚ ɥɢɱɟɧɢȺɫɨɰɢɚɰɢɹÄɉɪɢɹɬɟɥɢ
ɡɚ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚ ɧɚ ɠɟɥɟɡɨɩɴɬɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ³
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ±ɡɚɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨɢɭɩɨɪɢɡɚɳɢɬɚɧɚɩɪɚɜɨɬɨɧɚɢɧɮɨɪ- ɬɨ ɬɴɪɫɟɧɟ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɦɚɰɢɹɜɫɴɞɚɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚɧɚ ɫɜɴɪɡɚɧɚ ɫ ɠɟɥɟɡɨɩɴɬɧɢɬɟ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɭɫɥɭɝɢ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɢ ɞɜɟɬɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɩɪɨɞɚɠɛɢ ɧɚ ɬɟ- ɫɩɟɱɟɥɟɧɢ ɫɴɞɟɛɧɢ ɞɟɥɚ ɡɚ
ɪɟɧɢ ɢ ɢɦɨɬɢ ɢ ɂɜɚɧ ɉɟɬɪɨɜ ɞɨɫɬɴɩɞɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɜɪɟɨɬɋɨɮɢɹ±ɡɚɞɴɥɝɨɝɨɞɢɲɧɨ ɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɤɨɢɬɨ ɛɟ ɩɨɥɭɱɟɧɚ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɁȾɈɂ ɜɤɥɸ- ɜɚɠɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɫɜɴɪɡɚɧɚ
ɱɢɬɟɥɧɨ ɜɨɞɟɧɟ ɧɚ ɫɴɞɟɛɧɢ ɫ ɩɴɬɧɢɱɟɫɤɢɹ ɠɟɥɟɡɨɩɴɬɟɧ
ɞɟɥɚ ɜ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɤɨɟɬɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɜ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɢ ɐɟɧɋɬɨɥɢɱɧɚ ɨɛɳɢɧɚ ɩɪɨɦɟɧɹ ɬɴɪɚɡɚɡɚɳɢɬɚɧɚɩɪɚɜɚɬɚɜ
ɩɪɚɤɬɢɤɢɬɟɫɢ
ɡɞɪɚɜɟɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨ±ɡɚɚɤɬɢɜȼ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɇɟɩɪɚɜɢɬɟɥ- ɧɨ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɧɨ ɬɴɪɫɟɧɟ ɧɚ
ɫɬɜɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚɣɚɤ- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɜɴɪɡɚɧɚ ɫɴɫ
ɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɠɧɹɜɚɥɚ ɩɪɚɜɨɬɨ ɡɞɪɚɜɟɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɫɢɧɚɞɨɫɬɴɩɞɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ȼɪɟɡɭɥɬɚɬɧɚɚɤɬɢɜɧɚɬɚɤɚɦ- ɋɩɚɫ ɋɩɚɫɨɜ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ
ÄɁɥɚɬɟɧ ɤɥɸɱ´ ɛɟ ɩɪɢɫɴɞɟɧ ɩɚɧɢɹ ɧɚ ɐɁɉɁ ɢ ɜɨɞɟɧɟ ɧɚ ɧɚ ɜ ÄȾɧɟɜɧɢɤ´ ɢ ÄɄɚɩɢɬɚɥ´
ɧɚ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɫɴɞɟɛɧɨɞɟɥɨɇɁɈɄɩɭɛɥɢɤɭ- ɡɚ ȼɚɪɧɚ ± ɡɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɬɨ
ÄȾɚ ɫɩɚɫɢɦ Ʉɚɪɚ ɞɟɪɟ³ ± ɡɚ ɜɚɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚɫɢ ɪɚɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹ ɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɁȾɈɂɢɩɭɛɥɢɱ- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɢɡɩɥɚɬɟɧɢɬɟ ɩɪɟɡ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɩɨɞɤɪɟɩɟɧɢ ɫ
ɧɢɬɟɪɟɝɢɫɬɪɢɡɚɨɫɜɟɬɥɹɜɚɧɟ- ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɛɨɥɧɢɰɢɬɟ ɂɧ- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɩɨɬɨɧɚɞɟɬɚɣɥɢɩɨɩɥɚɧɢɪɚɧɨɬɨ ɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚ ɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢ- ɫɪɟɞɫɬɜɨɦɁȾɈɂ
ɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ- ɪɚɧɚɜɩɥɚɬɮɨɪɦɚɬɚȾɨɛɪɢɬɟ
ɋ ɧɚɝɪɚɞɚ ´Ɂɥɚɬɟɧ ɤɥɸɱ´ ɜ
ɬɚ ɧɚ Ʉɚɪɚ ɞɟɪɟ ɤɚɤɬɨ ɢ ɡɚ ɛɨɥɧɢɰɢ ZZZGREULWHEROQLFL ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɹ ɧɚɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɜɢ LQIR ɢ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚ ɡɚ ɭɫɩɟɲ- ɞɨɛɪɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɥɚ ɩɪɟɞɨɫɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɂɡɩɨɥɡɜɚɬ ɩɨɥɭ- ɧɨɬɨɜɨɞɟɧɟɧɚɫɴɞɟɛɧɢɞɟɥɚ ɬɚɜɹɧɟɬɨ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ
ɱɟɧɚɬɚɩɨɁȾɈɂɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ȼ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɇɚɣ±ɞɨɛɪɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢ ɛɟ ɨɬɥɢɱɟɧɨ Ɇɢɜ ɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚ ɫɢ ɢ ɜ ɞɟɥɚɬɚ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɧɚɨɬɛɪɚɧɚɬɚ±ɡɚ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɨɬɧɨɫɧɨɡɚɤɨɧɧɨɫɬɬɚ ɫɜɴɪɡɚɧɚ ɫ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɞɨɫ- ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɳɚɬɚ
ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɉɪɟɡ ɥɹɬɨɬɨ ɧɚ ɬɴɩ ɞɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɚɝɪɚɞɚ ɫɟɚɤɬɢɜɧɚɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɧɚɢɧ ɝ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ ɁȾɈɂ ɡɚ ÄɁɥɚɬɟɧ ɤɥɸɱ´ ɩɨɥɭɱɢ ɠɭɪɧɚ- ɫɬɢɬɭɰɢɹɬɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɧɚ
ɪɚɡɤɪɢɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɥɢɫɬɤɚɬɚ ɨɬ ɜ əɧɬɪɚ ɞɧɟɫ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚɩɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ
ɜɥɚɫɬɢɬɟɩɨɩɨɜɨɞɩɪɨɜɟɪɤɢɬɟ Ɂɞɪɚɜɤɚ Ɇɚɫɥɹɧɤɨɜɚ ɡɚ ɪɚɡ- ɧɚ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɡɚ ɧɟɥɟɝɚɥɧɨ ɤɴɦɩɢɧɝɭɜɚɧɟ ɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɏɥRSɧD ɛRɦɛD ɩɴɥɧɨɬɚɬɚɧɚɫɟɤɰɢɹɬɚÄȾɨɫɬɴɩ
Ƚɪɭɩɚɬɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɰɴɤD ɜ ȽRSɧD ɈSɹɯRɜɢɰD ɞɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ³ ɢ ɧɚɜɪɟɦɟɧɡɚ ɫɴɜɦɟɫɬɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɢ ɧɚɩɪɚɜɟɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɬɚ ɧɚ Ɂɚ- ɧɨɬɨ ɢ ɩɴɥɧɨ ɨɬɝɨɜɚɪɹɧɟ ɩɨ
ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɟɧɚɞɟɣɫɬɜɢɹɜ ɤɨɧɚɡɚɞɨɫɬɴɩɞɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɧɚ

ɞɨɫɬɴɩɞɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɩɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ ɩɴɬ
Ɂɥɚɬɧɢɹɬ ɤɥɸɱ ɩɨɥɭɱɢ ɡɚɦ
ɦɢɧɢɫɬɴɪɴɬ ɧɚ ɜɨɟɧɧɨɬɨ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɈɪɯɚɧɂɫɦɚɢɥɨɜ
ɉɨɱɟɬɧɚ ɝɪɚɦɨɬɚ ɩɨɥɭɱɢ
ɊɂɈɋȼ ± Ȼɥɚɝɨɟɜɝɪɚɞ ± ɡɚ
ɜɢɫɨɤɨɬɨɧɢɜɨɧɚɚɤɬɢɜɧɚɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɡɚɛɴɪɡɢɬɟɨɬɝɨɜɨɪɢ
ɧɚɡɚɹɜɥɟɧɢɹɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɨ
ɡɚ ɤɨɟɬɨ ɫɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɜ
ɊɟɣɬɢɧɝɚɧɚɉȾɂɧɚɚɤɬɢɜɧɚɬɚ
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɧɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟ
Ɂɚ ɩɴɪɜɢ ɩɴɬ ɜ ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚɐɟɪɟɦɨɧɢɹɬɚɫɟɹɜɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɧɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹɡɚɞɚ
ɩɨɥɭɱɢ ɚɧɬɢɧɚɝɪɚɞɚ ȼ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɹ ɤɨɹɬɨ ɧɟ
ɢɡɩɴɥɧɹɜɚ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚ ɫɢ
ɩɨɁȾɈɂɢɧɚɪɭɲɚɜɚɩɪɚɜɚɬɚ
ɧɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ
ɧɚ ɨɬɥɢɱɟɧɨɬɨ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɨ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɩɨɥɭɱɢ Ⱥɧɬɢɧɚɝɪɚɞɚ ÄɄɚɬɢɧɚɪ´ Ɍɹ ɢɦ
ɛɟ ɩɪɢɫɴɞɟɧɚ ɡɚ ɭɩɨɪɢɬɨɬɨ
ɢɝɧɨɪɢɪɚɧɟɧɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚ
ɩɨɁȾɈɂɡɚɫɴɡɞɚɜɚɧɟɢɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟ ɧɚ ɫɟɤɰɢɹ ÄȾɨɫɬɴɩ
ɞɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ³ɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɡɚ ɢɫɤɚɧɟɬɨ ɡɚ

ɡɚɹɜɥɟɧɢɹɝɨɞɢɲɧɢɨɬɱɟɬɢɩɨ
ɁȾɈɂɢɜɴɬɪɟɲɧɢɩɪɚɜɢɥɚɡɚ
ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɇɨɦɢɧɚɰɢɹɬɚ ɟ ɧɚɩɨɦɧɹɧɟ ɤɴɦ
ɬɟɡɢ ɨɛɳɢɧɢ ɡɚ ɞɴɥɠɢɦɚɬɚ
ɤɴɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɨɫɨɛɟɧɨɜ
ɧɚɜɟɱɟɪɢɟɬɨɧɚɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɬɟ
ɦɟɫɬɧɢ ɢɡɛɨɪɢ ȼ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɇɚɣɚɛɫɭɪɞɟɧɢɢɥɢɫɦɟɲɟɧ
ɫɥɭɱɚɣɡɚɞɨɫɬɴɩɞɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ Ⱥɧɬɢɧɚɝɪɚɞɚɬɚ Äȼɴɪɡɚɧ
ɤɥɸɱ´ɛɟɩɪɢɫɴɞɟɧɚɧɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚ ɨɤɨɥɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ ɢ
ɜɨɞɢɬɟɡɚɩɨɡɢɰɢɹɬɚɢɦɱɟɩɨ
ɪɟɞɚɧɚɁȾɈɂɦɨɠɟɞɚɫɟɢɫɤɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɧɨɧɟɢɞɨɫɬɴɩ
ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ȼ
ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɬɚɡɢɩɨɡɢɰɢɹ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɬɟ ɦɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɞɨɜɧɨ
ɨɬɤɚɡɜɚɬɞɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɬɤɨɧɤɪɟɬɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢȼɫɥɭɱɚɢɬɟ
ɤɨɝɚɬɨ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɪɟɲɢ
ɞɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢ ɞɨɫɬɴɩ ɬɨɜɚ
ɫɬɚɜɚ ɱɪɟɡ ɩɪɟɪɚɡɤɚɡɜɚɧɟ ɧɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɟɜɩɢɫɦɟɧɢɫɩɪɚɜɤɢɡɚɤɨɢɬɨɩɨɧɹɤɨɝɚɫɟɢɫɤɚɬ
ɛɚɫɧɨɫɥɨɜɧɢɫɭɦɢ
Äɋɪɚɦɨɬɚ´ ɩɨɥɭɱɢ ɈȾɆȼɊ

ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ ɩɨɞɩɢɫ ɧɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɚɞɟɧɢ ɩɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɬɚɩɨɳɚɢɡɚɨɬɤɚɡɚɞɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɢɦɟɬɨɢɞɥɴɠɧɨɫɬɧɚɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɨɁȾɈɂɫɥɭɠɢɬɟɥ
ɋɴɫ Äɋɪɚɦɨɬɚ´ ɛɹɯɚ ɨɬɥɢɱɟɧɢ ɢ  ɦɴɥɱɚɥɢɜɢ ɨɛɳɢɧɢ±ɡɚɥɢɩɫɚɬɚɧɚɤɚɤɴɜɬɨɢ
ɞɚ ɟ ɨɬɝɨɜɨɪ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɡɚ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨɞɚɞɟɧɨ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɉȾɂ
ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɬɨ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟ
ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɫɬɪɚɧɢɰɢɬɟ ɧɚ  ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɮɟɜɪɭɚɪɢ±ɦɚɪɬ
Ʌɢɩɫɜɚ ɫɟɤɰɢɹ Ⱦɨɫɬɴɩ ɞɨ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɡɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɨɡɜɟɧɨ
ɤɨɟɬɨɨɬɝɨɜɚɪɹɡɚɩɪɢɟɦɚɧɟɧɚ

ɉɟɪɧɢɤ ± ɡɚ ɬɨɜɚ ɱɟ ɡɚɥɢɱɢ
ɢɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟ ɩɨ
ɁȾɈɂ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚ ɡɚɩɨɜɟɞɡɚɬɹɯɧɨɬɨɧɚɡɧɚɱɚɜɚɧɟ
ɢ ɬɚɤɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹɬ ɨɬɧɨɜɨ ɧɟ
ɡɧɚɟɤɴɦɤɨɝɨɞɚɫɟɨɛɴɪɧɟɡɚ
ɞɚɩɨɥɭɱɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɉɪɢɩɨɦɧɹɦɟɱɟɩɪɟɡɝ
ɜɤɚɬɟɝɨɪɢɹȽɪɚɠɞɚɧɢɧɧɚɣ
ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɡɩɨɥɡɜɚɥ ɩɪɚɜɨɬɨ
ɫɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɉɨɱɟɬɧɚ
ɝɪɚɦɨɬɚɩɨɥɭɱɢɄɚɪɟɧɄɭɡɭɹɧ
ɨɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɚ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɹɧɚɣɞɨɛɪɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɬɨ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢ ɫ
ɉɨɱɟɬɧɚɝɪɚɦɨɬɚɛɟɨɬɥɢɱɟɧɚ
ɈɛɳɢɧɚȺɥɮɚɬɚɪ
Калина ГРЪНЧАРОВА,
Координатор на ПДИ
за област Силистра
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НЕЩО

ПОВЕЧЕ...

Национален Референдум за възможността
да се гласува и дистанционно по електронен път
при произвеждане на изборите и референдумите
Н
а 25 октомври 2015
г. ще се проведе национален референдум
за възможността да се
гласува и дистанционно по
електронен път при произвеждане на изборите и референдумите. Гражданите
на Република България ще
гласуват с„да“ или с„не“ в
отговор на следния въпрос:
Подкрепяте ли да може да
се гласува и дистанционно
по електронен път при
произвеждане на изборите
и референдумите?

МОТИВИ:
Референдумът е форма
на пряка демокрация, чрез
която българският народ
като суверен трябва да се
произнесе по такъв важен
въпрос, какъвто е възможността да се гласува и дистанционно по електронен
път при произвеждане на
изборите и референдумите.
Електронното дистанционно гласуване ще допълни
традиционния метод на
гласуване. Много повече
български граждани, живеещи зад граница, както и
много граждани в страната ще могат по-лесно да
упражнят конституционното си право да участват в
избори и референдуми и да
бъдат политически представени. Ще се осигури
достъп до механизмите и
начините за гласуване по
електронен път, включително за избирателите
със специфични физически
потребности.
Дистанционното гласуване по електронен път
ще позволи обобщаването
на резултатите и изпращането им в електронен
вид веднага след приключване на гласуването. При
този вид гласуване броят
на недействителните бюлетини значително ще се
намали.
Дистанционното електронно гласуване се осъществява само по волята
на отделния гласоподава-

тел и не се контролира
физически от представители на държавните органи. Няма необходимост
от това да се отиде до
предварително определена
секционна избирателна комисия – гласуването може
да стане от персонален
компютър или телефон.
Важно е да се осигури
възможност на гражданите да направят своя информиран избор, да бъдат
улеснени, гласувайки на
референдума, като по този
начин ще се докаже, че
обществото има основна

роля в изграждането на
демократична България.
Всеки гражданин има право да получи информация
за различните позиции по
въпроса на референдума.
Областните управители,
кметовете и техните
администрации трябва
активно да съдействат
за получаването и разпространяването на информация, свързана с произвеждането на референдума,
така че тя да достигне
до всеки гражданин, било
чрез информационни табла
или чрез интернет страниците на съответните
администрации.
Предложеният референ-

дум съответства на изискванията на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление
и на Конституцията на
Република България.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА
РЕФЕРЕНДУМА:
Какво означава гласуване с „ДА“:
Вотът с „ДА“ означава,
че гласуващият подкрепя
възможността да се гла-

сува и дистанционно по
електронен път при произвеждане на изборите и
референдумите.
Какво означава гласуване с „НЕ“:
Вотът с „НЕ“ означава,
че гласуващият не подкрепя възможността да се
гласува и дистанционно по
електронен път при произвеждане на изборите и
референдумите.

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД
ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ
НА РЕФЕРЕНДУМА:
Време за произвеждане
на референдума:

- В изпълнение на чл. 14
от Закона за пряко участие
на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление Президентът на Република България
определи дата за произвеждане на референдума:
25 октомври 2015г. (неделя). Референдумът ще се
проведе заедно с изборите
за общински съветници и
кметове.
- Денят за гласуване в
страната започва в 6,00 ч.
и приключва в 19,00 ч.
- Денят за гласуване на
националния референдум
извън страната започва
в 6,00 ч. местно време и
приключва в 19,00 ч. местно
време.
- Когато в 19,00 ч. пред
помещението за гласуване
има негласували гласоподаватели, председателят
и секретарят на секционната избирателна комисия
установяват техния брой и
самоличност.
- Негласувалите гласоподаватели предават документите си за самоличност на комисията. Тези
гласоподаватели се допускат до гласуване след 19,00
ч., но не по-късно от 20,00
ч. местно време.
Място за произвеждане
на референдума:
- Гласуването на територията на страната се
провежда в избирателните
секции, в които ще се гласува за общински съветници и кметове.
- Гласуването извън страната се провежда в секции,
образувани в изпълнение на
Изборния кодекс от ръководителите на дипломатическите и консулските
представителства на Република България при спазване
на законодателството на
съответната държава.
Ред за произвеждане на
референдума:
- Право да гласуват на национален референдум имат
гражданите на Република
България с избирателни

Екскурзия с красота, емоции
и екстремни преживявания
Анастасия ЯКОВА
а 19 септември т.г
четиридесет любители на пътуванията
потеглиха на поредната
екскурзия организирана от
туроператор”Салвиния” този път по исторически
места в България, в "прегръдките на Родопите". За
съжаление поради тежкия
маршрут и ограничените
места, автобусът не можа
да побере всички желаещи.
Както винаги, Камелия
Златанова се бе подготвила
старателно за екскурзията.
При прекосяване на страната, тя даваше разяснения
за забележителностите на
всеки голям град и местност, през които минавахме.

Н

Преминахме през старата
столица Велико Търново,
Габрово и забележителния
връх Шипка. Спряхме на
върха за кратка почивка и
опитахме от биволското
кисело мляко. Прекосихме
Стара Загора и Тракия. С
нетърпение очаквахме да
навлезем в Пловдив. Та,
нали е отскоро е призната
за Европейска столица на
културата! Населението
на Пловдив наброява 400
хил.жители, градът е разположен на двата бряга
на р.Марица. Наричат го
"Градът на тепетата", защото е построен върху 7
височини.
Насочихме се към стария
Пловдив със забележителни-

те старинни къщи и характерна архитектура. Там ни
очакваше екскурзоводката
Надежда. Своят разказ тя
започна от историята на
втория по-големина град в
България.
Пловдив е създаден още
през 6 век пр.н.е. През 342
г. пр.н.е. е завладян от македонския цар Филип II, затова
е наречен Филипополис, а
после - Филибе.
По-късно е завладян от
римския пълководец Марк
Лукул и влиза в пределите на
Римската империя. Започва
голям подем със строежи
на големи къщи, търговски,
занаятчийски и обществени
сгради.
В 4 в. готите опожаряват

града, но в последствие се
възстановява в предишните
размери.
Каменната улица на стария град е запазила автентичният си вид, въпреки
затрудненото придвижване.
Величието на старите къщи
ни изумяват със своите размери и архитектура.
В края на XVIII и особено
през XIX век богати търговски фамилии, търгуващи с
Европа и Ориента, притежаващи кантори във Виена,
Истанбул, Одеса и др., с
обяснима амбиция решават
да демонстрират своето
богатство и икономически
възможности чрез големите
си разкошни къщи. Българските майстори изкусни
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Избори за общински съветници
и кметове и национален
референдум на 25.10.2015 г.
лавна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на
регионалното развитие и благоустройството
осигурява справка за номера на избирателната секция
и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015
г. за всички български граждани. Всички избиратели
могат да проверят адреса на избирателната си секция
по следните начини:
През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
- Сайтът предоставя и възможността да се подават
"Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен
път и да се регистрират издадените "Удостоверения
за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен
подпис.
Чрез SMS - Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът
18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел,
Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без
ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и
адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове и за националния референдум
за въведения ЕГН.
Чрез стационарен или мобилен телефон - Избира се
0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Г

права, които имат постоянен адрес на територията
на страната към деня на
насрочване на референдума
– 10 август 2015 г.
- Гласуването се провежда по актуализирани списъци от изборите за народни
представители през 2014 г.
- При произвеждането на
националния референдум
на гласоподавател, който
е включен в избирателните списъци за национален
референдум и за общински
съветници и кметове в
различни населени места
и не може с искане за гласуване по настоящ адрес
да гласува на референдума и изборите в едно
и също населено място,
може да поиска да му бъде
издадено Удостоверение
за гласуване на определено
място. Удостоверенията
се издават от кмета на
общината, съответно от
кмета на кметството или
от кметския наместник
по постоянния адрес на

гласоподавателя, където
е включен в избирателния
списък за гласуване на националния референдум, не
по-късно от 14 дни преди
деня на референдума. В
удостоверението се посочва населеното място, за
което то се издава.
- Гласуването се извършва с отделни бели бюлетини. Бюлетината съдържа
въпроса за провеждане на
референдума „Подкрепяте
ли да може да се гласува и
дистанционно по електронен път при произвеждане
на изборите и референдумите?“ и двата възможни
отговора – "Да" и "Не",
изписани с еднакъв, едър
шрифт.
- Всеки гласоподавател
гласува, като върху бюлетината отбелязва със знак
"Х" или "V" избрания от него
отговор"Да" или "Не", поставя бюлетината в плик,
пуска плика в избирателната урна и полага подпис в
списъка.

архитекти, строители, зидари, дърводелци, резбари и
зографи са съчетали своето
умение, което се е оказало
изключително полезно за
процъфтяването на строителното изкуство в Пловдив
през епохата на Възраждането
Първата къща, в която
влязохме бе на арменския
търговец Верен Стамболян - красиво съчетание на
възрожденските къщи с мебели, западни образци. Сега
къщата е галерия с оригинал
на картини на известни
художници.
Следващата къща бе на
д-р Стоян Чомаков. Размерите ни впечатляват. Отвътре е богато орнаментирана с ефектни дърворезбовани слънца и други мотиви.
След Освобождението наследниците на д-р Чомаков
са предоставили къщата за
резиденция на княз Фердинанд. От красивия обширен
хол със старинни мебели се
отварят врати към работ-

ния кабинет на собственика, спални, хол, детски и
други помещения. Д-р Чомаков е бил един от първите
лекари в България. Медицина
е завършил в Париж. Един
родолюбив българин, отдал
се на борбата за независимост, българска култура
и просвета. През 1870 год.
образува комитет,който
прави искане до султана
за независимост на българската църква.Успяват и
строят българско училище
с български език през 1859
год.
От 1950 г. в сградата се
помещава Детският отдел на Народна библиотека
„Иван Вазов“, а след 1980
г. е постоянна експозиция
на именития пловдивски
художник Златю Бояджиев.
В двора пред главната фасада на къщата е издигнат
паметник на твореца.От
разказа на екскурзоводката научаваме, че по-късно
творецът е бил интерниран
на стр. 8

- Риба, ама цаца...
- Цаца, ама риба!
Кит (1970)
- А какво е командировка?
- Когато ти плащат е
командировка, а когато ти
си плащаш, е курорт.
С деца на море (1972)
Имам да спя още 10 минути и идвам.
С деца на море (1972)
Къде е Кирчо? Техните го
търсят да го бият.
С деца на море (1972)
Няма да е делфин това.
Любов ще е.
С деца на море (1972)

Млад съм бе! Живее ми се!
Е ти къф искаш? От ниДами канят (1980)
Оркестър без име (1982)
бету, със зюмбюли ли да
дойди?
- Паднал й бил гласът!
Ти знаеш ли как е почнал
Криворазбраната
Ами, че наведи се да си го
Луис Армстронг? При това
цивилизация (1975)
вземеш!
Оркестър без име (1982) негър, при това в Америка.
Оркестър без име (1982)
- Аз, например, може и да
Хората си имат договор
не съм прав, но кюфтетата
Ти какво си мислиш, ма?
без лук не ги одобрявам.
И ние пушим цигари Кент и още от миналата година,
някакви холандци и три маВилна зона (1975)
ядем бонбонки Тик-Так!
Оркестър без име (1982) дами за бара... Ню Джърси
Систърс от Полша.
Едно е да искаш, друго да
Оркестър без име (1982)
можеш, трето и четвърто
Прасета не може, а кучее да го направиш.
та и котки може!
Мъжки времена (1977)
Селянинът с колелото (1974)
Вашият ентусиазъм е
алкохолен!
Топло (1978)
имот на революционна цена!
Включва: втори етаж - 100 кв.м, таван, маза и
Ей, голям човек е дакелът!
двор - 250 кв.м на ул. "В.Търново" №17-А
Топло (1978)
Очаква се обаждане на
тел. 0866 65746 - Тутракан,
Чиче, дай 20 стинки, ша
от качествен и смел кандидат.
ти пея!
Топло (1978)

Аз винаги съм разглеждал
организъма като съвкупАй, ожени се, че да има ност от клетки.
време да се разведеш.
Двойникът (1980)
Момчето си отива (1972)
Като говориш с мен, ще
Хубав край, хубави хора!
мълчиш!
Преброяване на дивите
Дами канят (1980)
зайци (1973)
Ау, ти знаеш ли че имаш
Турското ни кафе е ви- страшни очи!
етнамско.
Дами канят (1980)
Селянинът с колелото (1974)
Вземи ме, лодкарю, на
- Въх, уби мъ!
своята ладия лека.
Криворазбраната
Дами канят (1980)
цивилизация (1975)
Телефонирва ли някой?

Продава се

"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

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
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

СУДОКУ

СМЯХ
Култови фрази
от любими
български филми
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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На 3 октомври (събота) от 10:00 ч.:

Сашо Андреев и Фестивал на мамалигата
в Нова Черна
Димитрина Димитрова Т
световни шампиони!

ще в първия състезателен ден на Световното първенство
по канадска борба, което
стартира на 29 септември
в столицата на Малайзия
Куала Лумпур българските
състезатели завоюваха
четири златни медала, два,
от които са на тутраканци. Надеждата на българската канадска борба Сашо

О

очно през площада
на село Нова Черна,
между Читалището и
Кметството, на около 14
км от Тутракан, преминава
44-ят северен паралел.
Точно на това място, на
3 октомври 2015 г. (събота)
от 10:00 часа ще се проведе
Международният фестивал
„Мамалига 2015”. Директно
на площада винаги ври поне
един чувен с традиционна
мамалига, а в рамките на
няколко часа се надиграват
и надпяват фолклорни състави от България и Румъния.
"Тази година е третото
издание на фестивала, в
който ще участват 24
колектива и индивидуални
изпълнители на български
народни песни, танци и обичаи от областите Добрич,
Русе и Силистра, информира
библиотекарят Радка СтеɌɭɬɪɚɤɚɧɰɢɩɨɠɟɥɚɜɚɬɭɫɩɟɯɧɚ
фанова, която е инициатор и
ɄɪɚɫɢɄɨɫɬɚɞɢɧɨɜ
сред главните организатори
Андреев защити титлата дане. Гръбнакът на наци- на събитието.
Калина Михайлова от
си от миналата година оналния отбор е изграден
в категория до 75 кг при от състезатели на благоев- село Шуменци всяка година
младежите, а Димитрина градския клуб „Спартак“, за участва със самостоятелна
Димитрова спечели златен който се състезават също изложба с ястия приготвени
медал при девойките до 55 тутраканските момчета и от мамалига с различен вид
и вкус. А нашите приятели
Димитрина.
кг на лява ръка.
В 37-ото световно пърМного силно представяне от съседна Румъния, ще
венство България има пред- очакваме в следващите дни участват в правенето на
ставители във всички ка- от многократния световен мамалига на открито. Така
тегории - юноши и девойки, шампион Красимир Коста- както са я правили нашите
мъже, жени и хора с увреж- динов.
“ТГ” родители, които са преселе-

ни от село Черна, Северна
Добруджа, Румъния в днешна
българска Нова Черна, които
са запазили традициите и
до днес. Река Дунав разделя
двете страни, но това не
ни пречи да си общуваме, да
споделяме своите радости.
Още в първото издание имахме участници от съседна
Румъния, от тогава фестивалът ни е с международно
участие.
По време на фестивала
всеки може да опита от
вкусната мамалига приготвена на място от сръчните

ръце на самодейките и гостите от Румъния Щефан
Йон - зам.-кмет на Кирнодж,
Котобан Релу - общински
съветник от Кирнодж, Василика Добреску- кмет на
Радувану и др.
В регламента на фестивала е включен и конкурс
за най-вкусно приготвена
мамалига. Всички участници ще получат грамоти за
участие и плакет, защото
всеки автентичен фолклор
е най-хубавият за своето
населено място. Заповядайте!"

декоратори Моко и Мавруди,
които са изписвали всички
стени отвътре и отвън с
пиластри, гирлянди от растителни и геометрични орнаменти, винетки, натюрморти и пейзажни композиции. Таваните са оцветени
по ориенталски образец с
много вкус. По стените са
изрисувани красиви наивистични пейзажи от Цариград,
Венеция, Стокхолм и други
градове.
Времето не стига да се
насладиш и да възприемеш
всичко, което ти поднася
старинният квартал на

Пловдив.
След настаняването ни в
хотела, побързахме да отидем да разгледаме нощният
Пловдив, който се счита
също за забележителност.
Насладихме се на пеещите
фонтани, които си сменяха
цвета и нюансите. Около
малките цветни фонтанчета играеха деца, водата ги
обливаше и това предизвикваше смях и емоции.
Прибрахме се в хотела
с очакване на следващите
предизвикателства в Западни Родопи.
Следва

Екскурзия с красота, емоции
и екстремни преживявания
от стр. 5 започва да рисува с лявата
ръка.
Следващата къща бе на
д-р Сотир Антониади, построена е през 1872 г. Той е
един от първите пловдивски
дипломирани лекари и виден
представител на гръцката
общност в Пловдив. Къщата

за неподчинение в каменна
кариера край София. Там
е полагал непосилен труд,
следствие, на което получава инсулт в 1951 год. След 2
години се възстановява, но
с обездвижена дясна ръка,

е масивна с несиметрично
деление. Таваните са измазани и богато декорирани
с розети и растителни
орнаменти. В приземието
на къщата е имало аптека.
Днес тя е преустроена в музейна експозиция Старинна
аптека „Хипократ“.
Най-впечатляваща е Балабановата къща. Собственикът е бил забележителен
българин-търговец. Той първо е живял в Константинопол. Бил прочут дарител.
В къщата сега се използва
за художествено-културни
мероприятия - театрални
спектакли, концерти, изложби и литературни вечери.
В пространството пред
къщата се намира пл. „Св.
св. Константин и Елена“.
Голямата порта откъм улицата и срещуположната
и широка врата към двора
отвеждат в продълговат
пруст с висок таван, около
който са били разположени
стопански и домакински

помещения. До горния етаж
води вътрешна стълба,
която въвежда в голям остъклен салон. Архитектурните елементи са в стил
”а ла франга” с флорални и
животински елементи. Мебелите са внесени от Виена
през втората половина на
19 век. Средната му част
е най-представителна с
богато украсен дърворезбован таван. Около салона
има 4 стаи с неповторима
атмосфера
Къща Хиндлиян бе последно посетена от нашата
група. Построена е по вкуса
на богатия търговец и чифликчия Степан Хиндлиян.
Впечатляваща е връзката
със съседната Балабанова
къща, което придава ансамблово родство на двете
сгради. Дворът обединява стопански постройки,
баня и маза. Това е една
от най-богато украсените
пловдивски къщи. Изписана
от чирпанскте майстори-

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

Главиница
1 октомври - Кармен МИШУ-БОЙЧЕВА, Писател, гр.Тутракан
4 октомври - Албена НИКОЛОВА, Мед.сестра, ЦДГ "Славянка", Тутракан
2 октомври - Д-р Ирена БОНЕВА, Ротари Клуб Тутракан
5 октомври - Марина ВЛАДЕВА, Мл.експер АПОН, Община Тутракан
3 октомври - Пенка МЕТОДИЕВА, Мед.сестра, ЦДГ "Славянка", Тутракан
5 октомври - Любомир БОЕВСКИ, гр. Тутракан
3 октомври - Иван МАДЖАРОВ, Шофьор, ДГС-Тутракан
6 октомври - Иван КОСТАНЦАЛИЕВ, Ротари Клуб Тутракан
3 октомври - Светлин КАРАСТОЯНОВ, гр. Тутракан
6 октомври - Радка КОСТАДИНОВА, ФТС "Детелини", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
4 октомври - Владимир ЕНЕВ, ТС "Борис Илиев", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
6 октомври - Нехат КАНТАРОВ, Общински съветник от ДПС, ОбСТутракан
4 октомври - Гюлнар ЮСЕИН, Ст.спец. "АФО", с. Долно Ряхово, община Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

