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Цена 0.60 лв.

Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на община Тутракан:

В Тутракан:

Победа от раз
Благодаря за
за д-р Димитър Стефанов безкористната
подкрепа!
в кметската надпревара!
- ГЕРБ подобри резултатите от предходните местни избори,
БСП губи влияние, ДПС "пази територия"
- Синдромът "15/15" пренареди листите за общински съветници
- Само един балотаж в общината - Старо село ще избира между
Пламен Маринов от АБВ и Светла Коева от ГЕРБ в неделя
- 70,83% от гласувалите в Националния референдум казват
"ДА" на електронното гласуване
Калина ГРЪНЧАРОВА
естните избори вече
са история! Сега е
време на дълбок размисъл, на равносметка... Загубилите ще търсят грешки
и пропуски, ще обвиняват и
ще се самообвиняват.
Победителите ще отдъхнат леко, преди да подхванат отново общинските
дела, но със сигурност ще
потърсят и своите пропуски,
ще анализират и заключението е обикновено поука за
следващите избори.
Ако погледнем исторически и статистически на
събитието "Местни избори"

М

ɌɟɨɞɨɪɚɎɂɅɂɉɈȼȺ
ɝɥɚɫɭɜɚɡɚɩɴɪɜɢɩɴɬ

на стр. 3

Хюсеин Хамди или Насуф Насуф Главиница решава на 1 ноември
13 села в Главинишко избраха кметове, в девет предстои втори тур
на стр. 3

Абонамент'2016
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Каталожен № 2487
Абонирайте се в редакцията на
вестника - на ул.”Трансмариска” 6,
ет.3, в сградата на Банка ДСК и
в пощенските станции в страната

Дентален и естетичен център
"Д-р Юрий Василев"

Д-р Даниела ГРОЗЕВА, д.м.
Естетична дерматология - премахване на несъвършенства с лазер; филъри; ботокс; мезотерапия
Дерматология, венерология, детска дерматология
Прием: всеки вторник след 14:00 ч.,
бл."Възход" 2, вх.В, ет.1
За контакти:
- 0888 594 144 - д-р Грозева, e-mail: drgrozeva@abv.bg;
- 0888 505 204 - д-р Василев, e-mail: u_vassilev@abv.bg;
- 0866/60888 - Дентален и естетичен център "Д-р Василев"

Уважаеми съграждани,

Благодаря Ви искрено за доверието, което
ми гласувахте!
Благодаря Ви за безкористната подкрепа
при провеждането на цялата кампания!
Благодаря Ви за дадената възможност
да превърнем Община Тутракан в едно по-добро
място за живеене!
Благодаря Ви и затова, че не се подадохте
на провокации и клевети!
Аз и моят екип обещаваме да работим за благото
и просперитета на всички жители
в Община Тутракан.
Благодаря Ви, бъдете здрави!

Басейн "Локомотив" в Русе
набира персонал за длъжността Сервитьор
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
ɊɂɈɋȼɊɍɋȿɉɊȿȾɋɌȺȼəȾɇȿɋɊȿɁɍɅɌȺɌɂɈɌɉɊɈȿɄɌ
ɇɚɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɞɧɟɫɨɬɱɚɫɚɜɡɚɥɚÄȾɭɧɚɜ´
ɧɚɯɨɬɟɥÄȾɪɴɫɬɴɪ´ɜɋɢɥɢɫɬɪɚɳɟɛɴɞɚɬɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬ ʋ ',5 ɫ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ÄȾɟɣɧɨɫɬɢɩɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɩɨɞɞɴɪɠɚɧɪɟɡɟɪɜɚɬ
Äɋɪɟɛɴɪɧɚ´ɢɪɟɡɟɪɜɚɬÄȻɟɥɢɅɨɦ´ɩɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
ÄɈɤɨɥɧɚɫɪɟɞɚɝ´ɢɡɩɴɥɧɹɜɚɧɨɬɊɂɈɋȼɊɭɫɟ
ɈȻɓȿɋɌȼȿɇȺɉɈɊɔɑɄȺɇȺɈȻɓɂɇȺɌɍɌɊȺɄȺɇ
Община Тутракан информира, че е открита процедура за обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги и информация
за публичност по проект "Създаване на Дигитален център за културното наследство в Общински Исторически музей-Тутракан" две
обособени позиции. Първата обособена позиция е "Услуги, свързани с печатни издалия, публикации и интернет услуги", запазена
по реда на чл.16г от ЗОП, а втората обособена позиция - "Услуги,
свързани с реклама"
Откритата процедура е по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП. Публичната
покана е публикувано в Портала на обществените поръчки на
Агенцията за обществени поръчки на 27.10.2015 г. Възложителят
предоставя пълен достъп до документацията на интернет страницата, раздел "Профил на купувача" на Община Тутракан.
Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в Община
Тутракан, гр. Тутракан, ул. "Трансмариска" 31 до 17:00 ч. на
05.11.2015 г. вкл.
ɁȺɉɈɑɇȺɉɊɂɆɔɌɉɈɇȺɐɂɈɇȺɅɇȺɌȺ
ɉɑȿɅȺɊɋɄȺɉɊɈȽɊȺɆȺ
ȾɨɧɨɟɦɜɪɢɝȾɴɪɠɚɜɟɧɮɨɧɞÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ³ɨɛɹɜɹɜɚ
ɩɪɢɟɦɧɚɡɚɹɜɥɟɧɢɹɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɩɨɦɟɪɤɢɬɟɨɬɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɩɨɩɱɟɥɚɪɫɬɜɨɝɎɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚ
ɩɨɦɨɳɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɜɩɟɪɢɨɞɚɧɚɩɪɢɟɦɟɜɪɚɡɦɟɪɚɧɚ
ɛɸɞɠɟɬɚɧɚɜɫɹɤɚɨɬɦɟɪɤɢɬɟɨɬɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɉɨɦɹɪɤɚȺÄɌɟɯɧɢɱɟɫɤɚɩɨɦɨɳɡɚɩɱɟɥɚɪɢɢɫɞɪɭɠɟɧɢɹ
ɧɚɩɱɟɥɚɪɢ´ɛɸɞɠɟɬɴɬɟɥɟɜɚɩɨɦɹɪɤɚȻÄȻɨɪɛɚ
ɫɪɟɳɭɜɚɪɨɚɬɨɡɚɬɚ´ɥɜɚɩɨɦɹɪɤɚȼÄɆɟɪɤɢɡɚ
ɩɨɞɤɪɟɩɚɧɚɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɬɨɧɚɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɧɚɧɚɥɢɡɧɚ
ɩɱɟɥɟɧɦɟɞ´±ɥɜɈɛɳɢɹɬɪɚɡɦɟɪɧɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɩɨ
ɦɹɪɤɚȽÄɆɟɪɤɢɡɚɩɨɞɤɪɟɩɚɧɚɩɨɞɧɨɜɹɜɚɧɟɬɨɧɚɩɱɟɥɧɢɬɟ
ɤɨɲɟɪɢ ɜ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɫɴɸɡ´ ɟ    ɥɟɜɚ ɨɬ ɤɨɢɬɨ
ɥɜɟɛɸɞɠɟɬɴɬɡɚɡɚɤɭɩɭɜɚɧɟɧɚɤɨɲɟɪɢ
ɥɜ±ɡɚɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟɢɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟɧɚɩɱɟɥɧɢɬɟɫɟɦɟɣɫɬɜɚ
ɥɜ±ɡɚɡɚɤɭɩɭɜɚɧɟɧɚɩɱɟɥɧɢɦɚɣɤɢȻɸɞɠɟɬɴɬɩɨ
ɦɹɪɤɚ Ⱦ Äɋɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫɴɫ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɨɪɝɚɧɢ ɡɚ
ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɚ ɩɪɢɥɨɠɧɢɬɟ ɢɡɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɧɚ ɩɱɟɥɚɪɫɬɜɨɬɨ ɢ ɩɱɟɥɧɢɬɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɢ´ɟɥɜɤɚɬɨɡɚɩɪɨɭɱɜɚɧɟɧɚɩɪɨɞɭɰɟɧɬɢɬɟ
ɧɚɦɚɧɚɢɧɚɦɚɧɨɜɢɹɦɟɞɨɬɬɹɯɜɪɚɣɨɧɚɧɚɊɨɞɨɩɢɬɟɫɚ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɥɜɚɡɚɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɧɚɩɪɢɱɢɧɢɬɟ
ɡɚɡɚɝɭɛɚɧɚɩɱɟɥɧɢɫɟɦɟɣɫɬɜɚ±ɥɜ
ɋɴɝɥɚɫɧɨ ɇɚɪɟɞɛɚ ʋ  ɡɚ ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɢ ɪɟɞɚ ɡɚ
ɩɪɢɥɚɝɚɧɟɧɚɦɟɪɤɢɬɟɨɬɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɩɨɩɱɟɥɚɪɫɬɜɨɫɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɥɢɦɢɬɢɬɟɧɚɪɚɡɯɨɞɢɬɟ
ɡɚɦɟɪɤɢɬɟɢɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟɩɨɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
Ɉɛɪɚɡɟɰɧɚɡɚɹɜɥɟɧɢɟɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɩɨɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɩɨɩɱɟɥɚɪɫɬɜɨɢɜɫɢɱɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɤɚɫɚɟɳɢɩɪɢɟɦɚɦɨɝɚɬɞɚɛɴɞɚɬɧɚɦɟɪɟɧɢɧɚɫɚɣɬɚɧɚȾɎÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ³
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
Ⱦɜɚɦɚ ɜɨɞɚɱɢ ɫɟɞɧɚɥɢ ɡɚɞ ɜɨɥɚɧɚ ɫɥɟɞ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ
ɚɥɤɨɯɨɥɫɚɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɨɬɟɤɢɩɢɧɚÄɉɴɬɧɚɩɨɥɢɰɢɹ´ɧɚ
ɨɤɬɨɦɜɪɢɏɏ ɝ ɛɢɥɡɚɫɟɱɟɧɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚɞɚɭɩɪɚɜɥɹɜɚ
ÄɊɟɧɨɄɚɧɝɨ´ɫɩɪɨɦɢɥɚɚɥɤɨɯɨɥɚɝɨɞɢɲɧɢɹɬȼɋ
ɲɨɮɢɪɚɥÄɈɩɟɥȺɫɬɪɚ´ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɩɪɨɦɢɥɚɚɥɤɨɯɨɥɧɨ
ɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɉɨɫɥɭɱɚɢɬɟɫɚɡɚɩɨɱɧɚɬɢɛɴɪɡɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

29.10-4.11.2015 г.

Минималната учителска заплата
се вдига със 70 лв.
Възнагражденията на социалните работници с 10% повече от януари,
на данъчните и в митниците - с 5%
инималната заплата на учителите в
средното образование ще се увеличи със задна
дата от 1 октомври с около
70 лева или 12.6%, обяви във
вторник председателят на
Синдиката на българските
учители Янка Такева след
среща с премиера Бойко
Борисов и финансовия министър Владислав Горанов.
Тя обясни, че в момента
с минимална заплата от
530 лева са младите ново
постъпващи на работа в
училище, които току-що са
завършили университет. С
повишението тя ще стане
600 лева. Средната заплата
на учителите ще се вдигне
до 890 лева. Увеличението
включва и учителите от
детските градини.
За целта на последното
си заседание Министерският съвет взе решение
за отпускането на 20 млн.
лева допълнително за заплати в образованието.
Увеличеният размер на
заплатите е залегнал и в

М

бюджета за 2016 година,
където са предвидени допълнителни 96 млн. лева за
учителските заплати, съобщи финансовият министър
Владислав Горанов.
С промяната средната
учителска заплата ще надвиши с 5% средната брутна
заплата за страната.
"Образованието е приоритет и се опитваме
максимално да задоволим
нуждите му в бюджета",
коментира Горанов.
“Хубаво е, че в бюджета

Нова измама:

Купи си куче от село Българка,
хвърли пари на вятъра
В

ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɟ ɩɴɥɧɨ ɫ
ɢɡɦɚɦɢ ɢ ɢɡɦɚɦɧɢɰɢ
ɚɥɚɪɦɢɪɚɯɚ ɱɢɬɚɬɟɥɢ
ɧɚ³ɋɬɚɧɞɚɪɬ´ɨɩɚɪɢɥɢɫɟɨɬ
ɨɛɹɜɢ ɡɚ ɞɨɦɚɲɧɢ ɥɸɛɢɦɰɢ
ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɬɨ
ɋɯɟɦɚɬɚɟɫɥɟɞɧɚɬɚ±ɜɥɢɡɚɲ
ɜ ɫɚɣɬɚ ɜ ɤɨɣɬɨ ɫɟ ɩɪɨɞɚɜɚɬ ɤɭɱɟɬɚɬɚ ± ZZZGRJEJ
QHWɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚɧɚɫɚɣɬɚ
ɟ ɱɟ ɤɭɱɟɬɚɬɚ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɹɬ
ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɨɬ ɫɟɥɨ Ȼɴɥɝɚɪɤɚ
ɨɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚɱɪɟɡɤɭɪɢɟɪ
ɜ ɰɹɥɚɬɚ ɧɚɫɬɪɚɧɚ ɂɡɛɨɪɴɬ
ɟɝɨɥɹɦɂɡɛɢɪɚɲɫɢɩɨɪɴɱ-

ɜɚɲɧɚɩɨɫɨɱɟɧɢɹɬɟɥɟɮɨɧɟɧ
ɧɨɦɟɪ ɉɥɚɳɚɲ ɤɚɩɚɪɨ ɜ
ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚɬɚ ɰɟɧɚ
ɧɚ ɫɴɨɬɜɟɬɧɨɬɨ ɤɭɱɟ ɢ ɧɚ
ɩɪɴɜɩɨɝɥɟɞɜɫɢɱɤɨɢɡɝɥɟɠɞɚ
ɧɨɪɦɚɥɧɨ ɧɨ ɪɟɚɥɧɨɫɬɬɚ
ɫɟ ɨɤɚɡɜɚ ɫɴɜɫɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɚ
Ʉɨɝɚɬɨ ɞɨɣɞɟ ɦɨɦɟɧɬɴɬ ɡɚ
ɞɨɫɬɚɜɤɚɧɚɠɟɥɚɧɨɬɨɨɬɜɚɫ
ɠɢɜɨɬɧɨ ɧɢɤɨɣ ɧɟ ɨɬɝɨɜɚɪɹ
ɧɚɬɟɥɟɮɨɧɢɬɟɢɥɢɩɪɨɫɬɨɝɢ
ɢɡɤɥɸɱɜɚɬɄɭɪɢɟɪɫɤɚɮɢɪɦɚ
ɨɬɝɨɜɚɪɹɡɚɞɨɫɬɚɜɤɚɬɚɫɴɳɨ
ɟɱɚɫɬɨɬɢɡɦɚɦɚɬɚɋɚɣɬɴɬɧɚ
ɮɢɪɦɚɬɚɡɚɞɨɫɬɚɜɤɚɟKWWS

Обявени свободни работни места в Бюро
по труда - Тутракан
*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
1 перач – без изисквания за заемане
1 фризьор – основно обр.
1 кантарджия – средно обр., компютърна грамотност
1 дърводелец мебелист – основно обр.
2 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 животновъд – основно образование
1 възпитател в социално-педагогически интернат – висше
педагогическо образование
1 икономист, плановик / чорапно производство/ – средно

за 2016 година образованието е приоритет. Всичко,
което поискахме, е обезпечено в бюджета за следващата година“, каза от своя
страна Такева.
Тя изрази задоволство,
че добрата новина за повишението на заплатите
пристига в навечерието
на 1 ноември – Деня на будителите.
В бюджета за следващата година е заложено и
вдигане от 1 януари с 10%
на заплатите в Агенцията

по заетостта, Агенцията
за социално подпомагане
и Главната инспекция по
труда, където отдавна има
напрежение заради ниските
възнаграждения.
Увеличение се предвижда
и на заплатите в НАП и
митниците, но със символичните 5%, като синдикатите настояват на
следващ етап то да достигне поне 8%, съобщи след
срещата в Министерския
съвет лидерът на КНСБ
Пламен Димитров.
“Това, което виждаме в
проектобюджета, който от
вчера вече е факт и беше
потвърдено на срещата
тук, е увеличение на заплатите в тези агенции, чийто служители са на терен
и работят с гражданите
и фирмите и на следващо
място са отговорни за събирането на приходите в
държавата и гарантират
националната сигурност,
стабилност и услугите на
пазара на труда", коментира Димитров.

образование, компютърни умения, английски език, за гр.Русе
10 секционни майстори, чорапно производство – средно
образование, за гр.Русе
2 зареждачи, чорапно производство – средно образование,
за гр.Русе
10 оператори на плетачна машина, чорапно производство –
основно образование, за гр.Русе
1 работник в кухня – няма изисквания за заемане
1 инженер, индустриални машини и системи – висше техническо образование, 1 година професионален опит, английски
език /на работно ниво/
1 търговски представител – средно образование, английски
език
1 шлосер – средно образование, опит в работата с металорежещи машини
1 чистач/хигиенист – няма изисквания за заемане
1 медицинска сестра – висше образование по специалността
1 акушерка – висше образование по специалността
1 водач на селскостопански машини – кат. Ткт, основно образование
2 машинни оператори, спойване на пластмасови изделия –
средно образование
3 машинни оператори, шиене – основно образование
2 готвачи – основно образование
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.

ZZZDQLPDOVWUDQVSRUWFRP
LQGH[SKS
Ⱥɤɨɜɫɟɩɚɤɨɬɝɨɜɨɪɹɬɧɚ
ɩɨɫɨɱɟɧɢɹɬɟɥɟɮɨɧɬɟɡɚɹɜɹɜɚɬɱɟɜɢɧɚɬɚɟɜɚɲɚɢɤɭɱɟɬɨ
ɳɟ ɫɟ ɜɴɪɧɟ ɧɚ ɦɹɫɬɨɬɨ ɨɬ
ɤɨɟɬɨɟɜɡɟɬɨɢɫɭɦɚɬɚɤɨɹɬɨ
ɫɬɟ ɞɚɥɢ ɤɚɬɨ ɤɚɩɚɪɨ ɳɟ ɫɟ
ɩɪɢɫɩɚɞɧɟ ɤɴɦ ɬɚɤɫɚɬɚ ɡɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɹ ɩɴɬ ɢ ɧɚ ɜɚɲɢ
ɪɚɡɧɨɫɤɢɞɚɨɬɢɞɟɬɟɞɨɫɟɥɨ
ȻɴɥɝɚɪɤɚɆɧɨɝɨɯɨɪɚɫɚɛɢɥɢ
ɩɨɬɴɪɩɟɜɲɢɨɬɢɡɦɚɦɚɬɚȼɴɜ
Ɏɟɣɫɛɭɤ ɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɞɨɪɢ
ɫɬɪɚɧɢɰɚɤɨɹɬɨɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚ-

ɜɚɯɨɪɚɬɚɢɦɟɧɧɨɡɚɬɟɡɢɜɢɞ
ɢɡɦɚɦɢ KWWSVZZZIDFHERRN
FRP6WRS'RJNHQQHOEJ Ɍɴɣ
ɤɚɬɨɥɴɠɰɢɬɟɫɚɛɢɥɢɯɜɚɳɚɧɢɞɪɭɝɩɴɬɬɟɩɪɨɫɬɨɫɦɟɧɹɬ
ɢɦɟɬɨɧɚɫɚɣɬɚɢɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬ
ɫɢɡɦɚɦɢɬɟɇɚɞɹɜɚɦɟɫɟɱɟ
ɩɨɜɟɱɟɯɨɪɚɳɟɫɟɚɧɝɚɠɢɪɚɬ
ɫ ɨɩɢɬɢɬɟ ɞɚ ɫɩɪɟɦ ɯɨɪɚɬɚ
ɤɨɢɬɨɫɟɨɩɢɬɜɚɬɞɚɢɡɥɴɠɚɬ
ɫɴɜɟɫɬɧɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢ ɤɨɢɬɨ
ɩɪɨɫɬɨɠɟɥɚɹɬɞɚɫɟɫɞɨɛɢɹɬ
ɫ ɞɨɦɚɲɟɧ ɥɸɛɢɦɟɰ Ƚɨɬɨɜɢ
ɫɦɟɞɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɦɩɪɚɜɨɧɚ
ɨɬɝɨɜɨɪɧɚɮɢɪɦɚɬɚ

Единайсет поста за
радиационно оповестяване
има в Силистренска област
ɞɢɧɚɣɫɟɬɩɨɫɬɚɡɚɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨ ɨɩɨɜɟɫɬɹɜɚɧɟ
ɢɦɚ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ
ɨɛɥɚɫɬɤɨɢɬɨɩɪɚɜɹɬɢɡɦɟɪɜɚɧɢɹɡɚɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚɬɪɢɩɴɬɢ
ɜɞɟɧɨɧɨɳɢɟɬɨ
ɋɢɬɨɜɫɤɚɬɚ ɨɛɳɢɧɚ ɟ ɩɴɪɜɚɬɚ ɤɭɩɢɥɚ ɫɴɜɪɟɦɟɧɟɧ
ɩɪɢɛɨɪ ɡɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ ɧɚ ɪɚɞɢɚɰɢɹɬɚ  ɞɟɫɟɬ ɩɴɬɢ ɩɨ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɟɧɨɬɬɟɡɢɫɤɨɢɬɨ
ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɨɬ ɞɟɫɟɬɢɥɟɬɢɹ ɜ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
Ɍɨɜɚ ɫɴɨɛɳɢɯɚ ɨɬ Ɉɛɥɚɫɬɧɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɜ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫɴɫ
ɡɚɩɨɱɧɚɥɚɬɚɜɪɚɣɨɧɚɪɚɡɹɫɧɢɬɟɥɧɚɤɚɦɩɚɧɢɹɫɪɟɞɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɬɟ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬ Ʉɴɦ
ɟɞɧɚ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɡɚ ɫɴɜɦɟɫɬɧɨ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɨ
ɨɬɤɪɢɜɚɧɟ ɢ ɯɚɪɦɨɧɢɡɢɪɚɧɟ
ɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɡɚ ɛɴɪɡɨ ɪɟɚɝɢɪɚɧɟ ɧɚ ɯɢɦɢɱɧɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɢɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɢɢɹɞɪɟɧɢ
ɚɜɚɪɢɢ
Ɍɪɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɛɪɨɲɭɪɢɫɚɢɡɝɨɬɜɟɧɢɩɨɬɟɦɚɬɚ

Е

ɡɚ ɨɛɳɢɧɢ ɤɦɟɬɫɬɜɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢȼɞɜɟɨɬɛɪɨɲɭɪɢɬɟ
ɫɚɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɩɪɚɜɢɥɚɬɚɡɚ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɚ ɢ
ɩɪɢɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɚɜɚɪɢɹ
ɉɪɟɡ ɹɧɭɚɪɢ ɢ ɮɟɜɪɭɚɪɢ
ɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɧɨɜɢɬɟ
ɤɦɟɬɨɜɟ ɧɚ ɨɛɳɢɧɢ ɢ ɫɟɥɚ
ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɨɛɭɱɟɧɢ ɡɚɟɞɧɨ ɫ
ɨɫɧɨɜɧɢɬɟɞɥɴɠɧɨɫɬɧɢɥɢɰɚ
ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɡɚɧɢɦɚɜɚɬ ɫ ɬɟɡɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ȼ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢ
ɜɫɢɱɤɢɤɪɚɣɝɪɚɧɢɱɧɢɫɊɭɦɴɧɢɹɨɛɥɚɫɬɢ
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В Тутракан:

Победа от раз
за д-р Димитър Стефанов
в кметската надпревара!
- ГЕРБ подобри резултатите от предходните местни избори,
БСП губи влияние, ДПС "пази територия"
- Синдромът "15/15" пренареди листите за общински съветници
- Само един балотаж в общината - Старо село ще избира между
Пламен Маринов от АБВ и Светла Коева от ГЕРБ в неделя
- 70,83% от гласувалите в Националния референдум казват
"ДА" на електронното гласуване
от стр. 1 стар кмет на общината
- действителните гласове
за него са 4 098, недействителните - 20!
Петима бяха кандидатите
за общински кмет, а листите за общинските съветници - от седем политически
партии. В едномесечния
агитационен срок имаше
от всичко - позитивни и
негативни апели, клюкарско жужене, положително

трябва да отбележим, че
с такава голяма разлика и
толкова на брой гласове
нито един кандидат за
кмет не е печелил. Което
пък изпълва със съдържание
думите на победителите
от ПП ГЕРБ: "Д-р Димитър
Стефанов е най-успешният
кмет в най-новата история
на Тутракан!". Да, д-р Димитър Стефанов е новият

настроение, подкрепа от
известни личности. Различните "позиви" по свой начин
настроиха избирателите и
те в крайна сметка теглиха
чертата - едни победиха, а
други ближат люти рани.
А иначе, без инциденти и
в спокойна обстановка премина изборният ден в Тутраканско - без нарушения на
обществения ред. В звеното
“Български документи за

самоличност” бяха издадени
общо 29 удостоверения за
гласуване на граждани, непритежаващи валидни лични
документи.
В ОИК - Тутракан са постъпили две жалби. Едната
от ДПС, която в последствие е оттеглена и втората - от СИК №709 срещу
кандидатите за общински
съветници Румяна Статева и Сашко Змеев, които

Хюсеин Хамди или Насуф Насуф Главиница решава на 1 ноември
13 села в Главинишко избраха кметове, в девет предстои втори тур
Калина ГРЪНЧАРОВА
Главиница изборната
история се повтаря
- отново един срещу
друг ще застанат бившият
кмет Насуф Насуф от ДПС
и досегашният - Хюсеин
Хамди от Реформаторски
блок в битка за гласовете
на избирателите на втория
тур на изборите за местна
власт, които ще се проведат на 1 ноември (неделя).
На 25 октомври за Насуф
са подадени 2898 гласове
или 43.63%, а за Хамди - 2491
гласове или 37.50%. На първия тур за кметския стол
се бориха още кандидатът
на ПП ГЕРБ - д-р Себахтин
Халид, който събра 828
гласове или 12.47% и Данка
Милчева от БСП - с 425
гласове или 6.40%.
Статистиката от преминалите избори за общински
съветници в Главиница сочи,
че в законовия срок са били
регистрирани пет кандидатски листи, за които с
право на глас да гласуват
са били 10571 души.Гласувалите според подписите са
7069, като действителните
гласове са 5425, а недействителните - 1644.
Така, крайният резултат
сочи, че през мандат 20152019 г. разпределението на
местата в местния парламент е следното: ДПС
- 8 съветници (46,43%),
Реформаторски блок - 5 съветници (29,75%), ГЕРБ - 3

В

ɇɚɫɭɮɇȺɋɍɎ

съветници (14,05%) и БСП
- 1 съветник (6,80%).
Под чертата остава кандидатската листа на НФСБ
събрала 14,05%.
Новите 17 общински съветници са Месут Махмут
Алиш, Шенгюл Касим Абил,
Димитър Петров Сяров,
Боян Василев Томов, Сюзан
Исмет Хасан, Ерхан Юсуф
Мехмед, Славко Стефанов
Стефанов и Йозджан Шабан
Расим от ДПС; Хюсеин Муталиб Хамди, Ертунч Юдаим
Ахмед, Ердживан Мюмюн
Тасин, Кенан Кемал Мехмед

и Зияедин Назим Исмаил от
Реформаторски блок; Рашко Станчев Денев, Никола
Петров Димов и Себахтин
Мюмюн Халид от ПП ГЕРБ
и Данка Милчева Иванова
от БСП.
В община Главиница, избирателите от 13 села успяха
да си избират кметове още
на първия тур. Най-голям
късметлия е Марин Рачев
Маринов от ПП ГЕРБ, който
като единствен кандидат
спечели със 100-порцентов
изборен резултат.
Ето и останалите избра-

ни кметове: Подлес - Милена Пенчева Атанасова,
ПП ГЕРБ - 73.63%; Листец
- Ерджан Есман Реджеб, ДПС
- 60.68%; Дичево - независимият кандидат Ведат Джафер Ахмед спечели с 61.81%;
Зебил - Недим Руфат Чауш,
ДПС - 67.36%; Косара - Нювит Юсеин Юсуф, Реформаторски блок - 85.71%; Падина
- Еркан Амди Абил, Реформаторски блок - 54.55%; Малък
Преславец - Галина Ганчева
Ангелова, БСП - 87.50%; Вълкан - Илмие Шабан Хашим,
ДПС - 59.64%; Сокол - Иванка
Пенева Дончева, ПП ГЕРБ 60.82%; Звенемир - Тезджан
Рушан Юмер, ДПС - 53.19%;
Зарица - Феджри Бедри
Билял, ПП ГЕРБ - 57.51% и в
Долно Ряхово - Фераим Наим
Юдаим, ПП ГЕРБ - 51.77%.
Равносметката е, че от
раз ПП ГЕРБ има избрани 5
кметове, ДПС - 4, Реформаторски блок - 2, БСП - 1 плюс
един независим кандидат.
Освен за общински кмет,
до балотаж и участие във
втория тур от местните
избори стигнаха кандидатите за кметове на кметства
в девет села.
В с. Коларово балотажът
е между Хасан Мюстеджеб
Мюсреф от Реформаторски
блок с 41.04% и Абил Абил
Дауд от ДПС с 31.13%.
В с.Ножарево, Джюнейт
Гюрсел Мюмюн от ДПС със
събрани 35.95% от гласовете ще се яви срещу Ерол

"на вратата на изборното
помещение в секцията коментирали действията на
комисията, а именно, че
комисията не трябва да
пита избирателите дали
ще гласуват в НР, както и
че след като им е обяснено,
че съставът на комисията
е запознат с последното
решение на ЦИК и са направили две запитвания в
ОИК по този проблем, господин Змеев пред цялата
комисия, застъпниците на
ПП и гласоподавателите
заявил: „Като не знаете
какво да правите, не Ви е
мястото там.” Твърди се,
че действията на двамата
кандидат общински съветници са в нарушение на ИК.
От жалбата не става ясно
от коя страна на изборното
помещение са се намирали
кандидат – общинските
съветници.
Същевременно ИК дава
възможност на СИК да преустанови гласуването на
изборния процес при съществени нарушения на
изборния процес, да потърси
съдействие от Кмета на
общината или органите на
МВР и след отстраняване
на нарушителите да продължи гласуването.
Непредприемането на такива действия от страна на
СИК, № 709 лишават ОИК
от възможността да уважи
жалбата, прилагайки чл. 87
ал.1 т. 1 от ИК. От това
следва, че ОИК Тутракан
остава без уважение подадената жалба."

Ако стъпим отново на
статистиката, с право на
глас в местните избори в
община Тутракан са били
14 432. За кмет на община,
според положените подписи
в избирателните списъци,
са гласували 8 536. От тях
действителните гласове са
8062, а недействителните
474.
За Димитър Венков Стефанов, ПП ГЕРБ, резултатът
е 4098 гласа или 50.83%,
следван от Ерчин Фарадин
Осман, ДПС - 2377 гласа
- 29.48%, Данаил Николов
Николов, БСП - 965 гласа
- 11.97%, Сашо Тодоров
Войнов, ПП АБВ - 402 гласа - 4.99% и Велизар Колев
Минчев, НФСБ - 220 гласа
- 2.73%.
Изборните резултати
при общинските съветници също са ясни. От
намерените в избирателните урни 8536 бюлетини, 6
852 са действителните, а
1684 - недействителните.
Най-много недействителни
гласове има за ДПС - 104,
следвани от ГЕРБ - 28 и
БСП - 14.
Общинската избирателна
квота за 17-членния състав
на Общинския съвет е 404
гласа. Крайният резултат
е: ПП ГЕРБ - 42.82%, ДПС
- 31.33%, БСП - 12.29%, ПП
АБВ - 6.77%, НФСБ - 3.23%,
Движение 21 - 2.98% и Българска Социалдемокрация
- 0.58%.
Най-много избрани съветници има ПП ГЕРБ, които за

Ергюн Салим от Реформаторски блок - с 32.02%
В с.Стефан Караджа борбата е между Асан Асан
Мустафа от ДПС - 28.89% и
Хасан Юсеин Хасан от Ре-

В с.Черногор досегашният кмет Йозджан Ниязиев
Юмеров от ДПС - 43.03% излиза срещу Селяйтин Ахмед
Мехмед от Реформаторски
блок - 30.33%.

на стр.5
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форматорски блок - 25.11%
Богданци ще избира между
Сафи Мехмед Мустафа от
ДПС - 31.99% и Неджми Сали
Хюсеин от Реформаторски
блок - 21.51%.
Мирослав Иванов Сали от
ДПС - 37.94% и Стефан Ангелов Денев от БСП - 31.52%
ще спорят за кметския стол
в с. Зафирово.
В с.Калугерене битката
е между Баакир Яая Юсеин, Реформаторски блок
- 47.92% и Лютфен Заид
Мехмед, ДПС - 45.43%

В Бащино в неделя на втора среща са Лютфен Лютфи
Реджеб от ПП ГЕРБ - 39.69%
и Найле Мустафа Хайрулла
от ДПС - 36.64%, а в Суходол - Недрет Юсеин Алил от
ДПС - 33.76% и Хамид Незир
Рушид от Реформаторски
блок - 28.17%.
Позовавайки се отново на
статистиката, в неделя,
за кметските постове ще
спорят 9 кандидати от ДПС,
7 от Реформаторски блок и
по 1 от БСП и ПП ГЕРБ.
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Светла КОЕВА, кандидат за кмет на с. Старо село: Пламен МАРИНОВ, кандидат за кмет на с. Старо село:

На Старо село е необходим Старо село трябва да се развива!
силен и всеотдаен кмет!

Ⱦɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɛɟ
ɱɨɜɟɤɴɬ ɤɨɣɬɨ ɦɟ ɦɨɬɢɜɢɪɚ
ɞɚɪɚɛɨɬɹɡɚɉɉȽȿɊȻɉɪɟɡ
ɢɡɦɢɧɚɥɢɬɟ ɱɟɬɢɪɢ ɝɨɞɢɧɢ
ɫɥɟɞɢɯɬɨɜɚɤɨɟɬɨɬɨɣɩɪɚɜɢ
ɡɚ ɝɪɚɞɚ ɢ ɨɛɳɢɧɚɬɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫɟ ɩɪɟɜɴɪɧɚ ɜ ɤɪɚɫɢɜ ɢ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɟɧ ɝɪɚɞ ɫ ɧɨɜɚ
ɜɢɡɢɹɁɚɬɨɜɚɪɟɲɢɯɱɟɬɨɜɚ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɢ ɫɴɫ ɫ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨɢɫɟɤɚɧɞɢɞɚɬɢɪɚɯ
ɡɚɤɦɟɬ
Ɇɨɝɚ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɹ ɦɧɨɝɨ
ɡɚ ɦɨɟɬɨ ɫɟɥɨ  ɬɨ ɞɚ ɫɬɚɧɟ
ɟɞɧɨɦɧɨɝɨɩɪɢɹɬɧɨɦɹɫɬɨɡɚ
ɯɨɪɚɬɚɤɨɢɬɨɫɦɟɪɟɲɢɥɢɞɚ
ɨɫɬɚɧɟɦɞɚɠɢɜɟɟɦɜɧɟɝɨ
Ɍɨɜɚɳɟɫɟɫɥɭɱɢɚɤɨɩɪɟɡ
ɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟ ɱɟɬɢɪɢ ɝɨɞɢɧɢ
ɛɴɞɟɪɟɦɨɧɬɢɪɚɧɬɪɨɬɨɚɪɚɩɨ
ɝɥɚɜɧɚɬɚ ɭɥɢɰɚ ɱɟɲɦɚɬɚ ɧɚ
ɝɪɨɛɢɳɧɢɹ ɩɚɪɤ ɞɚ ɫɟ ɩɭɫɧɟ
ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɇɚ ɞɜɚɬɚ ɜɯɨɞɚ
ɧɚɫɟɥɨɬɨɢɦɚɩɨɥɹɧɢɤɨɢɬɨ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɞɴɪɠɚɬ ɜ

ɨɬɥɢɱɧɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟ
ɂɦɚɦɢɞɟɹɞɚɛɴɞɟɩɨɫɬɚɜɟɧ ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ ɱɚɫɨɜɧɢɤ ɜ
ɰɟɧɬɴɪɚɧɚɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
Ʉɭɥɬɭɪɚɬɚ ɜ ɫɟɥɨɬɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢɜɚ Ɍɨɜɚ ɳɟ
ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɫ ɢɧɢɰɢɢɪɚɧɟɬɨ ɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟɬɨ ɫ ɩɪɨɟɤɬɢ
ɩɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɬɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɟɬɨ
ɧɚɪɚɡɥɢɱɧɢɤɭɥɬɭɪɧɢɩɪɨɹɜɢ
ɡɚ ɸɛɢɥɟɣɧɢ ɝɨɞɢɲɧɢɧɢ ɢ
ɞɪɭɝɢ ɫɴɛɢɬɢɹ ɨɬ ɤɭɥɬɭɪɧɢɹ
ɤɚɥɟɧɞɚɪ
ɋ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɬɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɨɬɧɚɫɹɦɟ ɤɴɦ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢɬɟ Ɂɚɬɨɜɚ ɳɟ
ɫɴɞɟɣɫɬɜɚɦ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɬɨɧɚɫɚɦɨɞɟɣɧɢɹ
ɢɦ ɬɚɥɚɧɬ ɱɪɟɡ ɭɱɚɫɬɢɟɬɨ ɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ ɢ ɫɴɛɨɪɢ
ɍɛɟɞɟɧɚɫɴɦɱɟɦɧɨɝɨɦɨɠɟ
ɞɚɫɟɧɚɩɪɚɜɢɡɚɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
Ɍɨɜɚɳɟɫɬɚɧɟɜɴɡɦɨɠɧɨɢɫɴɫ

ɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɤɦɟɬɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɋɢɝɭɪɧɚɫɴɦɱɟɬɨɣɚɤɬɢɜɧɨ
ɳɟɧɢɩɨɦɚɝɚ

Уважаеми приятели,
ɧɚ ɫ ɋɬɚɪɨ ɫɟɥɨ ɟ ɧɟɨɛ
ɯɨɞɢɦ ɫɢɥɟɧ ɢ ɜɫɟɨɬɞɚɟɧ
ɤɦɟɬ
Ɂɚɬɨɜɚ ɧɚ  ɧɨɟɦɜɪɢ  ɫ
ʋɜɛɸɥɟɬɢɧɚɬɚɡɚɩɪɨɫ
ɩɟɪɢɬɟɬɚɧɚɫɋɬɚɪɨɫɟɥɨ

Старо село е моето родно
село. През последните години ми прави впечатление,
че е необходим нов размах,
ново действие, нова мисъл
за него, за да не запада, а да
се развива. Именно заради
това се кандидатирах за
кмет от ПП АБВ.
Много идеи имам, които се
надявам по реда си да намерят своето осъществяване,
за да бъдат староселци
доволни и щастливи.
Спортната зала трябва
да се санира задължително,
за да се превърне в много-

В СОУ „Христо Ботев“ – Тутракан

Урок "Наступила золотая осень"
ще един интерактивен урок, посветен на
есента, проведохме
в училищната библиоте-

О

ка с изучаващите руски
език ученици от вторите
класове. Съвместно с техния преподавател - Володя

Иванов, използвайки мултимедия, ги запознахме с
характерните особености
на този прекрасен сезон

в Русия. Помогнаха ни
подходящи презентации и
мултипликационният филм
„Времена года с тетушкой
Совой“. Мелодични руски
песни, изпълнени от деца,
им разкриха красотата на
есенните месеци чрез музика и рими. Постарахме се
да научим учениците какво
трябва и какво не бива да
правят, проследявайки есенните пакости на момиченцето Маша и бившия цирков
артист – мечока Миша от
анимационния мултсериал
„Маша и Медведь“. Те гледаха с интерес епизодите
„Праздник урожая“, „Новая
метла“ и „Первый раз в
первый класс“. Вълнуваха
се за осъществяването на
мечтата на таралежчето
Ежик във филмчето „Осенние кораблики". Слушаха
благозвучната руска реч и
се радваха на багрите на
златната есен. Урокът им
разкри не само красотата
на този годишен сезон, но
и мелодичността на руския
език. Да се надяваме, че ще
го изучават с интерес и
желание.
Анка КОЗАРЕВА

функционална зала, която да
се ползва за провеждането
на културни и спортни събития. Това може да стане
с кандидатстване с проект
по Оперативните програми
от новия програмен период
2014-2020 г.
Спортната площадка в
селото трябва да бъде
осветена и на нея да се

организират спортни мероприятия за деца и младежи.
Организирането на спортни
полудни за децата и турнири с техни връстници
от други населени места
е също осъществима идея.
Паметникът трябва да
се поддържа (поне веднъж
годишно да се измива и
освежава), а пейките на
площада да се ремонтират.
Пенсионерският клуб
трябва да се санира, за да
може да се ползва целогодишно.
Имам намерение, ако бъда
избран за кмет на Старо
село, да възстановя шадравана в центъра. Точно в
този централен район трябва да се изгради и детска
площадка.
Заведението в парка може
да се възстанови и въведе
в експлоатация. Тук сме
земеделски район, надявам
се, староселци да подпомогнат с продукти собствено
производство кухнята на
заведението, така че тя
да обслужва социално слаби
и самотни хора. Ще разчитам много на местните
дарители.
Ролята на читалището
трябва да се засили, трябва да има реципрочност на
участията им - там, където
те гостуват, след това
Старо село да домакинства
участие на състави от
различни градове и села.
По този начин ще се обогати културният живот на
селото.
На 1 ноември (неделя),
точно в Деня на народните будители, изберете
и гласувайте с №7 в бюлетината! Благодаря Ви!
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В Тутракан:

Победа от раз
за д-р Димитър Стефанов
в кметската надпревара!
- ГЕРБ подобри резултатите от предходните местни избори,
БСП губи влияние, ДПС "пази територия"
- Синдромът "15/15" пренареди листите за общински съветници
- Само един балотаж в общината - Старо село ще избира между
Пламен Маринов от АБВ и Светла Коева от ГЕРБ в неделя
- 70,83% от гласувалите в Националния референдум казват
"ДА" на електронното гласуване
четвъртият в същата листа - Ангел Иванов, бе събрал
70 преференциални гласа.
Номерът на бюлетината на
БСП бе също 4.
Синдромът "15/15" помогна на Сонер Юсуф са стигне
до 2-рото място в листата
на ДПС измествайки Сезен
Поси на трета позиция.
Кандидатът бе девети в
листата, а номерът в интегралната бюлетина на ДПС
бе също 9.
Николай Николов от ГЕРБ,
шести в листата, получи
най-много преференции - 284
и стигна до второ място,

с. Нова Черна - Нихат Ебазер, с. Цар Самуил - Мехмед
Юмер, с. Търновци - Вежди
Даил - ДПС и с. Преславци Ибрям Тазимов.
За първи път от БСП няма
избран кмет. Грубо исто-

Мандатите в Общински
съвет-Тутракан ще се разпределят така: ГЕРБ - 6,
ДПС - 6, БСП - 4 и Красимир Петров от дясната
коалиция "Заедно за община
Тутракан".

ɂɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɹɬɝɥɚɫɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɧɚɪɨɞɧɚɬɚɩɟɜɢɰɚȼɚɥɹȻɚɥɤɚɧɫɤɚɩɨɞɤɪɟɩɢɜɢɡɛɨɪɢɬɟ
ɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ

от стр. 3 партийните листи, в Общински съвет-Тутракан
влизат: от ПП ГЕРБ - д-р
Любомир Бойчев, Николай
Николов, Дафинка Касабова, д-р Румен Паунов,
Чавдар Владимиров, Димо
Денчев, Румяна Статева
и Васил Дойнов; от ДПС
- Нехат Кантаров, Сонер
Юсуф, Сезен Поси, Адем
Адем, Шенол Молла, Ерол
Кара; от БСП - Данаил
Николов, Ангел Иванов
и от ПП АБВ - Красимир
Петров.

пореден път увеличават
броя - от 6 в миналия мандат на 8 в новия. За тях
са пуснати 2 934 гласа.
ДПС запазва територия отново с 6 съветници. БСП единствени
намаляват в местния
парламент, от 4-ма на
2-ма. ПП АБВ за първи
път ще има един представител.
Според подадените гласове и преференции в

Преференцията и Синдромът
"15/15"

Опитът от последните избори за европейски
парламент и синдромът
"15/15" изиграха лоша шега
на няколко кандидати за
общински съветници.
Втората в листата на
БСП - Даринка Иванова, с
47 преференции, не можа да макар че и без тях той бе на
стане съветник, тъй като избираема позиция. Номерът
на ГЕРБ в бюлетината е 6.
Преференциите - 158 на
брой, помогнаха на Дафинка
Касабова от листата на
ГЕРБ да се изкачи от неизбираемото 11-то на трето
място и да бъде избрана за
общински съветник.
Статистическият преглед продължава с данните
от избора за кметове на
кметства. И тук ГЕРБ постигна успех - от един кмет
досега, в новия мандат те
са 4-ма: с. Шуменци - Калинка Михайлова, с. Варненци
- Снежана Михайлова, с.
Белица - за втори мандат
Костадин Манев и в с. Бреница - Гюнюл Даил.
В с. Старо село предстои
балотаж между Пламен Маринов от АБВ и Светла
Коева от ГЕРБ.
ДПС е също с четирима
кметове, двама, от които
ɈɬɥɢɱɧɢɰɢɬɟɑɚɫɬɨɬɟɤɢɩɚɧɚɉɉȽȿɊȻɢɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
са с няколко мандата, а
ɤɨɣɬɨɪɚɛɨɬɢɭɩɨɪɢɬɨɡɚɩɨɛɟɞɚɬɚɜɦɟɫɬɧɢɬɟɢɡɛɨɪɢ
един го повтаря и един нов:

Ɇɥɚɞɨɫɬɬɚɝɥɚɫɭɜɚ

рически от 1944-та година
май не се е случвало.
След единствения балотаж - в с. Старо село,
предстои конституирането
на новия Общински съвет
и клетвата на новоизбраните кметове и общински
съветници. Това ще се случи
на сесия, която трябва да
се води от най-възрастния
общински съветник.
Прочее, да си спомним
резултатите от 2011-та:
Балотаж между д-р Димитър Стефанов от ГЕРБ (2
902 гласа) и Николай Николов
от ДПС (2 625 гласа). Трети
е Иван Недев от БСП - 1536
гласа, четвърта е Румяна
Капинчева от "Българската
левица" - 525 гласа, следвани от Еркин Каранасуф
от ЕНП - 337 гласа, Мариан
Ганев от НДСВ - 320 гласа,
Диян Йорданов от ЕСИ - 150
гласа, Владимир Антонов от
Атака - 86 гласа и Калин
Манолов от РЗС - 60 гласа.

Национален
референдум

Да, по информация на
избиратели, в някои секции комисиите са питали
избирателите дали искат
да участват в Националния
референдум и да гласуват,
което е нарушение на закона и може би е причина
за по ниската избирателна активност, като не
изключваме и активното
отрицание на някои партии
на електронното гласуване.
Резултатите сочат, че
от имащите право на глас
15 005 избиратели, упражнили са го 5 334. Недействителните гласове са 309.
С категоричното "ДА" са
гласували 3 563 избиратели
или 70,83%, 1467 са отбелязали "НЕ".
Изборите са история...
Време е за същинската,
ползотворна работа, за
тази, за която избирателят
е пуснал глас в урната!
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И всеки знае по един будител!

Спомен за моя баща Рачо Николов Змеев,
провокиран от моята внучка Ванеса
 Ⱦɹɞɨ ɩɪɟɡ ɬɚɡɢ ɭɱɟɛɧɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɚɡ ɭɱɚɫɬɜɚɦ ɜ ɤɥɭɛ
ÄɆɥɚɞ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ´ Ɇɨɹɬɚ
ɝɨɫɩɨɠɚ Ⱦɨɧɤɚ ɉɟɬɪɨɜɚ ɧɢ
ɩɨɫɬɚɜɢ ɡɚɞɚɱɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞ
ɝɨɬɜɢɦɡɚȾɟɧɹɧɚɛɭɞɢɬɟɥɢ
ɬɟɩɨɬɟɦɚɬɚÄɂɜɫɟɤɢɡɧɚɟ
ɩɨɟɞɢɧɛɭɞɢɬɟɥ´Ɋɚɡɤɚɠɢ
ɦɢ ɡɚ ɬɜɨɹ ɛɚɳɚ ɞɹɞɨ ɡɚ
ɳɨɬɨ ɬɨɣ ɟ ɟɞɢɧ ɢɫɬɢɧɫɤɢ
ɛɭɞɢɬɟɥɨɬɧɚɲɢɹɝɪɚɞ
ɂɫɤɚɦɞɚɡɚɩɨɱɧɚɪɚɡɤɚɡɚ
ɫɢ ɫ ɧɟɳɨ ɤɨɟɬɨ ɡɚ ɦɟɧ ɟ
ɩɨɜɨɞ ɡɚ ɝɨɥɹɦɚ ɝɨɪɞɨɫɬ ɜ
ɧɚɜɟɱɟɪɢɟɬɨ ɧɚ ɉɴɪɜɢ ɧɨɟɦɜɪɢɧɚɞɟɤɟɦɜɪɢ
ɝɨɞɢɧɚ ɦɨɹɬ ɛɚɳɚ ɢ ɬɜɨɣ
ɩɪɚɞɹɞɨɊɚɱɨɁɦɟɟɜɟɨɛɹɜɟɧ
ɡɚɩɨɱɟɬɟɧɝɪɚɠɞɚɧɢɧɧɚɝɪɚɞ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ ɟɞɧɚ ɨɬ ɭɥɢɰɢɬɟ
ɜ ɧɚɲɢɹ ɝɪɚɞ ɧɨɫɢ ɧɟɝɨɜɨɬɨ
ɢɦɟɌɨɜɚɟɝɨɥɹɦɨɩɪɢɡɧɚɧɢɟ
ɡɚ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɞɟɥɨ ɢ  ɱɟɫɬ ɡɚ
ɧɚɫɧɟɝɨɜɢɬɟɩɨɬɨɦɰɢ
 Ⱥ ɫ  ɤɚɤɜɨ ɟ ɡɚɫɥɭɠɢɥ
ɬɨɜɚɤɚɤɜɨɬɪɹɛɜɚɞɚɟɨɫɬɚ
ɜɢɥɱɨɜɟɤɡɚɞɚɩɨɥɭɱɢɡɚ
ɫɥɭɠɟɧɨɞɚɟɜɟɱɟɧɩɪɢɡɧɚɬ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ"
ɌɨɣɟɪɨɞɟɧɩɪɟɡɝɨɞɢɧɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɍɱɢɜɪɭɦɴɧɫɤɨɭɱɢɥɢɳɟɬɴɣɤɚɬɨɞɨ
ɝɨɞɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɟɩɨɞɊɭɦɴɧ-

ɤɨɫɬɪɨɟɧɟ ɧɚ
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɝɨɞɢɧɚɤɨɟɬɨɟ
ɢɡɰɹɥɨ ɧɟɝɨɜɨ
ɞɟɥɨ
  ɇ ɚ ɜ ɹ ɪ ɧ ɨ
ɩɪɚɞɹɞɨ ɟ ɩɨ
ɥɭɱɚɜɚɥ ɝɨɥɹ
ɦɨ ɭɜɚɠɟɧɢɟ
ɨɬ ɫɴɝɪɚɠɞɚ
ɧɢɬɟɫɢ
Ⱦɚɬɢɫɚɦɚ
ɫɟɞɨɫɟɳɚɲɡɚ
ɬɨɜɚ ɋɩɨɦɧɹɦ
ɫɢ ɧɚɜɪɟɦɟɬɨ
ɫɟ ɩɪɚɡɧɭɜɚɯɚ ɨɮɢɰɢɚɥɧɢ
ɩɪɚɡɧɢɰɢ ɤɚɬɨ
ɉɴɪɜɢ ɦɚɣ ɢ
Ⱦɟɜɟɬɢɫɟɩɬɟɦɜ ɪ ɢ   ɂ ɦ ɚ ɲ ɟ
ɬɪɢɛɭɧɢ ɦɚɧɢɊɚɱɨɁɆȿȿȼ
ɮɟɫɬɚɰɢɢ ɤɪɚɣ
ȾɭɧɚɜɚɩɨɭɥɢɫɤɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɁɚɜɴɪɲɜɚɡɚɰɚɬɚ
ɤɪɚɣ
ɩɚɦɟɬɧɢɤɚ
Ʉɚɬɟɪ
ɞɨɱɧɨɢɫɬɨɪɢɤɨɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɹ
ɩɨɦɧɹɢɚɡɤɚɬɨɦɚɥɴɤɫɬɨɹɯ
ɮɚɤɭɥɬɟɬɧɚɋɨɮɢɣɫɤɢɹɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬÄɄɥɢɦɟɧɬɈɯɪɢɞɫɤɢ´ ɞɨ ɧɟɝɨ ɧɚ ɬɪɢɛɭɧɚɬɚ ɬɚɦ
ɉɨɪɚɞɢ ɜɥɸɛɟɧɨɫɬ ɜ ɪɨɞɧɢɹ ɛɹɯɚɜɫɟɝɨɥɟɦɰɢɁɚɟɦɚɥɟ
ɤɪɚɣɬɨɣɢɡɞɢɪɜɚɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɦɧɨɝɨɢɧɚɣɪɚɡɥɢɱɧɢɞɢɪɟɤɩɚɦɟɬɧɢɰɢ ɡɚ ɧɟɝɨ Ɍɚɤɚ ɫɟ ɬɨɪɫɤɢɩɨɫɬɨɜɟ
Ɋɚɡɤɚɠɢɦɢɨɳɟɞɹɞɨ
ɫɬɢɝɚɞɨɨɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨɧɚɦɭɡɟɹ
Ɇɨɹɬɛɚɳɚɦɧɨɝɨɨɛɢɱɚɲɟ
ɧɚȾɭɧɚɜɫɤɢɹɪɢɛɨɥɨɜɢɥɨɞɞɚɱɟɬɟɜɟɫɬɧɢɰɢɫɩɢɫɚɧɢɹɚ

ɧɨɜɢɧɢɬɟɜɱɚɫɚÄɉɨɫɜɟɬɚ
ɢ ɭ ɧɚɫ´ ɝɢ ɝɥɟɞɚɯɦɟ ɡɚɟɞɧɨ
ɜɟɱɟɪ ɢɫɤɚɲɟ ɞɚ ɡɧɚɟ ɜɫɢɱɤɨ ɧɨɜɨ Ɍɨɣ ɛɟɲɟ ɢ ɟɞɢɧ ɨɬ
ɝɨɜɨɪɢɬɟɥɢɬɟ ɩɨ ɦɟɫɬɧɚɬɚ
ɪɚɞɢɨɬɨɱɤɚ Ɍɨɣ ɟ ɟɞɢɧ ɨɬ
ɫɴɡɞɚɬɟɥɢɬɟɧɚɦɟɫɬɧɢɹɜɟɫɬɧɢɤÄɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫ´Ȼɢɥɟ
ɢɧɟɝɨɜɝɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɩɪɟɡ
ɞɚɥɟɱɧɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɇɟɦɨɝɚɞɚɩɨɜɹɪɜɚɦȺɡ
ɡɧɚɹɱɟɟɢɡɜɟɫɬɟɧɢɫɬɨɪɢɤ
ɧɚɝɪɚɞɚɧɢɚɬɨɣɟɢɡɹɜɟɧ
ɢɱɪɟɡɫɥɨɜɨɬɨɆɧɨɝɨɫɴɦ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɚɞɹɞɨ
Ⱦɚɜɫɢɱɤɨɬɨɜɚɟɫɚɦɚɬɚ
ɢɫɬɢɧɚɡɚɦɨɹɛɚɳɚ
Ⱥɡɧɟɫɴɦɝɨɜɢɠɞɚɥɚɢ
ɡɚɬɨɜɚ ɨɩɢɲɢ ɦɢ ɝɨ ɫ ɧɹ
ɤɨɥɤɨɞɭɦɢɬɨɣɤɚɤɴɜɱɨɜɟɤ
ɛɟɲɟ"
ɑɟɫɬɧɨɤɚɡɚɧɨɛɟɲɟɦɧɨɝɨ
ɞɨɛɴɪ ɱɨɜɟɤ ɫɬɪɨɝ ɧɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜ
Ɋɚɡɤɚɡɜɚɣɦɢɨɳɟɢɫɤɚɦ
ɞɚɡɧɚɹɜɫɢɱɤɨɡɚɦɨɹɩɪɚ
ɞɹɞɨɊɚɱɨ
ȿɬɨɟɞɢɧɫɩɨɦɟɧɨɬɦɨɟɬɨ
ɞɟɬɫɬɜɨ Ʉɚɬɨ ɦɚɥɴɤ ɦɧɨɝɨ
ɨɛɢɱɚɯɞɚɯɨɞɹɧɚɥɨɜɫɧɟɝɨ
Ɇɧɨɝɨ ɩɴɬɢ ɫɦɟ ɝɨ ɩɪɚɜɢɥɢ
ɡɚɟɞɧɨ ɛɟɲɟ ɦɢ ɧɚɣɢɧɬɟɪɟɫɧɨɞɚɯɨɞɹɫɧɟɝɨɧɚɥɨɜ

ȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɦɭɡɟɣɧɚ
ɞɭɧɚɜɫɤɢɹɪɢɛɨɥɨɜɢ
ɥɨɞɤɨɫɬɪɨɟɧɟ

ɡɚɳɨɬɨ ɫ ɧɚɫ ɛɟɲɟ ɢ ɤɭɱɟɬɨ
ɧɢɝɟɪɨɣɪɨɬɜɚɣɥɟɪɑɟɪɟɧɢ
ɦɧɨɝɨɟɞɴɪɟɤɡɟɦɩɥɹɪȿɞɧɚ
ɫɴɛɨɬɚɫɢɫɩɨɦɧɹɦɫɬɚɧɚɯɦɟ
ɪɚɧɨɫɭɬɪɢɧɬɚɢɬɚɬɤɨɦɢɤɚɡɚ
ɱɟɳɟɨɬɢɞɟɦɧɚɥɨɜɡɚɡɚɣɰɢ ɇɹɦɚ ɞɚ ɝɨ ɡɚɛɪɚɜɹ ɬɨɡɢ
ɞɟɧ Ȼɟɲɟ ɦɢ ɦɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨ
ɜɟɫɟɥɨ Ɍɨɝɚɜɚ ɫɟ ɜɴɪɧɚɯɦɟ
ɫɬɪɢɡɚɟɤɚɜɪɚɧɢɰɚɬɚɌɨɜɚ
ɛɟɲɟɢɧɹɤɚɤɫɢɤɚɬɨɩɨɜɪɚɬ
ɧɚɫɨɤɚɢɥɢɤɚɤɞɚɫɟɢɡɪɚɡɹ«
Ɍɟɡɢ ɢɡɥɢɡɚɧɢɹ ɦɟ ɧɚɤɚɪɚɯɚ
ɞɚ ɡɚɨɛɢɱɚɦ ɢ ɚɡ ɥɨɜɚ ɢ ɬɨ
ɡɚɜɢɧɚɝɢȻɚɳɚɦɢɦɟɧɚɭɱɢ
ɞɚɫɬɪɟɥɹɦɬɨɱɧɨɤɨɟɬɨɡɚɦɟɧ
ɩɨɤɴɫɧɨ ɜ ɠɢɜɨɬɚ ɫɟ ɨɤɚɡɚ
ɦɧɨɝɨɜɚɠɧɨɢɩɨɥɟɡɧɨȻɟɲɟ
ɦɧɨɝɨɞɨɛɴɪɢɝɪɢɠɨɜɟɧɛɚɳɚ
ɫɬɪɨɝɧɨɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɫɦɟɧ
 Ɍɨɥɤɨɜɚ ɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɡɚ
ɦɟɧɜɫɢɱɤɨɬɨɜɚ
 ɂɦɚ ɢ ɨɳɟ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ
ɩɨɟɬɟɫɢ ɫɚ ɩɨɫɜɟɬɢɥɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɢ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɧɚ
ɞɹɞɨɊɚɱɨȿɬɨɟɞɧɨɨɬɬɹɯɟ

ɧɚ Ɋɭɦɹɧɚ Ʉɚɩɢɧɱɟɜɚ ɤɨɹɬɨ
ɨɳɟ ɩɪɟɡ  ɝɨɞɢɧɚ ɝɨ ɟ
ɧɚɡɨɜɚɥɚÄȻɭɞɢɬɟɥɹɬɧɚɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɬɚɩɚɦɟɬ´ɉɪɨɱɟɬɢɝɨ
ɧɚɭɱɢɝɨɧɚɢɡɭɫɬɚɤɨɠɟɥɚɟɲ
Ɉɫɬɚɜɚ ɞɚ ɬɢ ɨɛɹɫɧɹ ɡɚɳɨ
ɬɜɨɹɬ ɩɪɚɞɹɞɨ ɢ ɦɨɣ ɛɚɳɚ
ɡɚɫɥɭɠɚɜɚɞɚɫɟɧɚɪɟɱɟɛɭɞɢɬɟɥ"Ɉɬɝɨɜɨɪɴɬɟɬɨɣɧɚɩɢɫɜɚ
ɢɫɬɨɪɢɹɬɚɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧȻɢɥɟ
ɦɧɨɝɨɭɦɟɧɱɨɜɟɤɢɫɤɚɥɟɞɚ
ɡɚɜɟɳɚɟɞɚɨɫɬɚɜɢɧɚɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢɧɟɳɨɫɜɨɟɧɟɳɨɜɚɠɧɨ
ɂɝɨɩɨɫɬɢɝɚ
 ɓɟ ɝɨ ɧɚɭɱɚ ɨɛɟɳɚ
ɜɚɦ ɉɨɡɜɨɥɢ ɦɢ ɞɚ ɪɚɡ
ɤɚɠ ɚ ɜɫɢɱɤɨ ɬɨɜɚ ɢ ɧɚ
ɞɪɭɝɢɬɟ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢ ɜ ɤɥɭɛ
ÄɆɥɚɞ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ´ɜ ɦɨɟɬɨ
ɭɱɢɥɢɳɟȻɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɢ ɡɚ
ɫɩɨɞɟɥɟɧɨɬɨ
Ванеса Любомирова,
8 б клас,
клуб „Млад журналист”,
СОУ ”Христо Ботев”
и Олег Р. Змеев,

вече с моторна тяга, каквато те
имаха в изобилие, защото тези
изселници не са румънци, които
нашите съседи желаят.
На следващия ден пак гледах
събитието - как румънците влачеха
на буксир лодките -по 2-3 на едно
катерче и сала начело и малко над
Тутракан ги пуснаха на собствен
ход по течението да се върнат от
там откъдето са дошли. България
ги прие без стрелба, защото имаше

правителствено решение за това.
На следваща година през м.април
започна голямото изселване, но
вече за Тулча, Мачин, Черна вода
- с наши шлепове и кораби. Този
път моето семейство остана, тъй
като майка ми е българка.
Мъчениците си останаха мъченици, само дето ги прогониха от
всички краища на Добруджа.
Да ги почетем с мълчание и
поклон.

В памет на мъчениците на Добруджа
Васил ТЪРПАНОВ
важаеми читатели, в тази
статия ще насоча вниманието върху два аспекта.
Единият - за съществуването на Паметник на мъчениците в нашия град,
а другият - по въпроса на миграцията
по света и у нас.
Може би знаете, че в Тутракан,
на ул. "Крайбрежна" има издигнат
паметник от нашия съгражданин художника-творец Аурел Стоянов.

У

На паметника освен фигурите на
добруджанци е написано: "В памет
на мъчениците на Добруджа - 1913
г, 1916 г., 1926 г." В издадените два
тома "История на Тутракан" e описано
и анализирано всичко, което се е
случвало в България, в частност с
нашата Добруджа.
Първо - за паметника. От времето
тази реликва (ако може да се каже
така) е потъмняла и почти не можи
да се разчита надписа. Според мен,
тук няма и голямо посещение и се
питам защо, след като надписът и
годините предизвикват голям интерес. Събитията, които са протекли на
територията на цялата добруджанска
земя, са донесли на хората живеещи
тук много мъки и страдания.
В Добруджа са живели почти само
българи, но при окупациите и анексирането на части от тази земя, тук
се заселват различни етноси - турци,

румънци, власи и др. Тези процеси
много обстойно са отразени в том
2 на "История на Тутракан 1878 г.1944 г." Вниманието чрез паметника
е насочено както следва: 1913 г.
- окупацията на Южна Добруджа и
тригодишното и владеене от Румъния; 1916 г. - Битката при Тутракан
- "Тутраканската епопея" - връщането
на Южна Добруджа на България;
1926 г. - жестокостите на румънците
в местността "Кувала" край с. Старо

село и убийството на 26 селяни; 1940
г. - наново присъединяване на Южна
Добруджа към България след Крайовската спогодба и последствията.
Всички тези годишнини и бележити дати по достойнство са чествани
в Тутракан и в други населени места
в цяла Южна Добруджа - от Делиормана до Дуранкулак. Навсякъде са
почетени мъчениците на Добруджа,
с малки изключения - паметникът на
ул. "Крайбрежна", който има твърде
огромно място в историята на Южна
Добруджа - за Тутраканския край.
Този малък и невзрачен на пръв
поглед обелиск чака своя звезден
миг, когато ще му се обърне внимание наравно с Мемориала "Военна
гробница-1916 г" край с. Шуменци.
И тук ще има венци и цветя, и тук ще
коленичат, ще има минута мълчание
в памет на мъчениците на Добруджа.
А сега към втория аспект. Миг-

рацията - това наименование на
процеса възникна сега. Преди бяха
емигранти, изселници и какви ли
не още, но хора бягащи от нещо
по принуда. Така без причина не е
възможно цели фамилии да напускат родните си места и да отиват
в неизвестността, на чуждо място.
Този процес е или управляем или
стихиен. Това е сложен въпрос и е
обект ООН да го реши.
Аз ще акцентирам върху нашия

тутракански случай на изселване на
жители на гр. Тутракан без това да се
налага. Този случай е инцидентен и
мога да го сравня само с арменския
вариант отразен в стихотворението
на П.К.Яворов - "Арменци".
За да си припомня този позорен
акт, бях подсетен от спомена на
Рада Ил. Маринова от с. Саръгьол
в Северна Добруджа, днес живееща
в Карадърлар (с.Черногор, община
Главиница) публикуван в бр.37 на в.
"Тутракански глас".
Конкретно, за тутраканската драма станала преди 75 години - на 12
декември 1940 г. на която аз, детето
тогава Васил Търпанов, 9-годишен
хлапак бях очевидец. Тази жена,
която описва спомените си, тогава
е била също дете - на 9 години, възраст, в която се запаметява.
И така, съгласно Крайовската
спогодба, двете страни България и

Румъния е трябвало да се разменят
по около 62 хил.души. Румънската
страна няма проблем. В Северна
Добруджа има много българи за
изселване и то се отчита, но в
Южна Добруджа няма румънци. Колонистите-румънци бяха изселени
още през юни-юли 1940 г., така че
българската страна се затрудни при
подбора на румънци. Спряха се на
власите живеещи в Южна Добруджа.
Кои са те? Комисията, която работела по този подбор е била съставена
от българи и румънци. Трябва да
подчертая, че румънската страна
не желае власите да се таксуват
за румънци и всячески се противопоставяла на това решение. Било е
приета на 8 или 9 септември 1940 г.
румънците да изпратят транспорт за
изселването, но това умишлено не
се случва, поради което българската
страна решава едностранно на 12 декември 1940 г. да отпрати, буквално
да изгони от Тутракан в Олтеница
193 семейства (656 души) и с това
да си отбие номера, но не би...
В изселническия списък фигурираше и моето семейство, но то се
скри и избегна драмата.
Процесията по изселването започна след обяд на 12 декември и се
проведе не така както е написано в
историята. Там е посочено, че флотилията от сал и около 100 лодки
(две по две приковани) са отивали
и връщали до Олтеница няколко
пъти, което не е вярно. Затова ви
предоставям гравюра на сал, който
се е ползвал едно време за бягане в
Румъния през войните.
Законите на природата не разрешават на самоход да отиват и се
връщат плавателни средства поради течението на реката. Истината
е такава. Когато салът и лодките
приближиха румънския бряг, от там
започна да се стреля. Стреляше се
и от българска страна. От лодките
се чуваше детски плач, женско
вайкане и мъжки викове за протест.
Румънците спряха стрелбата,
може би, защото разбраха, че
плаващите по течението нямат
друго решение. В късната нощ те
приютиха децата и жените, а на
мъжете разрешиха да секат върби
по брега и се топлят с уговорката,
че на сутринта ще бъдат върнати

Клетници
Изгнаници клети със зла орисия,
издънка на храбър народ-мъченик,
изтърпели преди терор, унижения,
но открили във Добруджа светлия зрак.
Кому беше нужно и толкоз потребно
да бъде изселван тоз мирен народ?
Да го изтръгваш от новото лоно
и да разделяш родът от род?
А ти помниш ли, Дунаве,
как гребяха лодкари към срещния бряг...
Ти съзерцаваше и си течеше,
и се питаше, по своему, има ли Бог.
Закътана памет си има народа дълго ще помни - тоз срамен акт.
Как някога в нашата Добруджа родна
се гонеха българи от родния град.
Клетници свидни от дома прокудени
жалка и тъжна е ваш`та съдба.
Ще мине време, ще минат години,
ще остане спомена в паметта...
Добруджа, майко - земя прокълната,
ще разкъсват ли още твойта снага?
Ще делят ли тебе на Северна, Южна?
Не знаят ли, че ти си обща - една!
Васил ТЪРПАНОВ

СМЯХ

Mъж звъни нa своето джи-пи:
- Дoктope, изглeждa жeнa ми
имa възпaлeн aпaндиcит.
- Heвъзмoжнo - oтгoвapя
лeкapят. - Mинaлaтa гoдинa я
oпepиpaxмe oт aпaндиcит. Дo
ceгa нe cъм виждaл чoвe c втopи
aпaндиcит!
- A чoвeк c втopa жeнa нe cи ли
виждaл?
Eднa жeнa ce oплaкaлa нa пpиятeлкaтa cи:
- Mъжът ми e oтвpaтитeлeн! Bce
гoвopи зa мaйкa cи – мaмa тoвa,
мaмa oнoвa, мaмa тaкa гoтви, нa
мaмa oнoвa й xapecвa…
- Tpябвa дa мy нaпoмниш, чe и
ти cи жeнa, тa дa ти oбъpнe внимaниe. Cлoжи cи нeщo пo-ceкcи и
гo изнeнaдaй.
Beчepтa мъжът ce пpибиpa и
жeнa мy гo чaкa пo чepни бикини,
чepeн cyтиeн и чepни pъкaвици.
Mъжът възкликвa:
– Бoжe! Цялaтa cи в чepнo! Дa
нe e cтaнaлo нeщo c мaмa?
Да знаеш, комарите са станали
страшно хитри наполедък. За да
не ги чуеш нощем, кацат на края
на леглото и оттам – пеша…
Международен фeминиcтки
cбop. Cтaвa нeмкинятa Хилде
от Хамбург и кaзвa: - Aз кaтo ce
oжeниx зa мoя Xaнc, и мy кaзax
в пpaв тeкcт: „Bиж кaквo, oт днec

нaтaтък ти щe гoтвиш.“ Пpибиpaм
ce пъpвия дeн - нищo нe виждaм.
Пpибиpaм ce втopия дeн - нищo нe
виждaм. Пpибиpaм ce нa тpeтия глeдaм - cгoтвииил.
Cтaвa итaлиaнкaтa Моника от
Милано: - A aз кaтo ce oжeниx зa
мoя Пaoлo, и мy кaзax в пpaв тeкcт
„Bиж кaквo, oт днec нaтaтък ти
щe чиcтиш.“ Пpибиpaм ce пъpвия
дeн - нищo нe виждaм. Пpибиpaм
ce втopия дeн - нищo нe виждaм.
Пpибиpaм ce нa тpeтия - глeдaм изчиcтииил.
Cтaвa Пена от Перник: - A aз кaтo
ce oжeниx зa мoя Кире, и мy викaм:
„Oт днec нaтaтък ти щe гoтвиш и
чиcтиш.“ Пъpвия дeн - нищo нe
виждaм. Bтopия дeн - нищo нe виждaм. Ha тpeтия лeeee... пpoглeднax
c eднoтo oкo...
- Чш, ей, ти бежанец ли си или
си мангал?
- Бежанец съм бе, бате!
В един магазин в МОЛ-а влиза
мъж. Разглежда и пита: - Извинете,
а тези ботуши по 400 лева дали
се търсят?
- Разбира се! Имате прекрасен
вкус! Като тези продаваме по 10
чифта на ден!
- Странно... А този костюм за
780 лева?
- Също е много добро качество!
Страшно много се търси! Преди
малко продадох един такъв даже.
- Странно... А тези ризи по 150
лева?
- Извинете, но защо все казвате
„странно“, та „странно“?
- В отчета ви за деня до НАП
касовият апарат отчита 30 лв.

на ден...

Седи един чисто гол пред казино
и зъзне. От казиното излиза мъж
И на най-фината жена задникът само по гащи.
изглежда огромен, ако е застанал
- Ей, ти поне знаеш кога да
между мъж и телевизор, по който спреш.
дават мач!

ПРОДАВАМ
Едноетажна къща с допълнителни
постройки, кладенец, двор - 2 дка,
и прекрасен изглед към р. Дунав.
Цена по споразумение.
За контакти: 0889298761 и 0866/61076

Продава се

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

имот на революционна цена!
Включва: втори етаж - 100 кв.м, таван, маза и
двор - 250 кв.м на ул. "В.Търново" №17-А
Очаква се обаждане на тел. 0866 65746 - Тутракан,
от качествен и смел кандидат.

"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

Като започнат да облагат вредните неща с по-висок данък, билетите за мачовете на националния
отбор по футбол сигурно ще станат
по 5000 лева.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

29.10-4.11.2015 г.

В СОУ "Христо Ботев“ - Тутракан

Интерактивен урок за Джани Родари

ÄȺɤɨɦɨɠɟɯɞɚɢɦɚɦ
ɟɞɧɨɦɚɝɚɡɢɧɱɟɫɴɫɞɜɟ
ɩɨɥɢɱɤɢ
ɛɢɯɩɪɨɞɚɜɚɥ
ɉɨɡɧɚɣɬɟɤɚɤɜɨ"
ɇɚɞɟɠɞɚ
ɇɚɞɟɠɞɚɡɚɜɫɢɱɤɢ³
ɚ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɬɝ ɫɟ
ɧɚɜɴɪɲɢɯɚ  ɝɨɞɢɧɢ
ɨɬɪɨɠɞɟɧɢɟɬɨɧɚɢɬɚɥɢɚɧɫɤɢɹɩɢɫɚɬɟɥȾɠɚɧɢɊɨɞɚɪɢɚɜɬɨɪɧɚɦɧɨɝɨɱɭɞɟɫɧɢ
ɤɧɢɝɢ ɫ ɩɪɢɤɚɡɤɢ ɢ ɪɚɡɤɚɡɢ
ɫɬɢɯɨɫɛɢɪɤɢ ɢ ɪɨɦɚɧɢ ɡɚ

Н

ɞɟɰɚ ɉɪɟɡ  ɝɨɞɢɧɚ ɬɨɣ
ɩɨɥɭɱɚɜɚ ɡɚ ɰɹɥɨɫɬɧɨɬɨ ɫɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ Äɏɚɧɫ
ɄɪɢɫɬɢɹɧȺɧɞɟɪɫɟɧ
ȼ ɧɚɜɟɱɟɪɢɟɬɨ ɧɚ ɬɚɡɢ
ɝɨɞɢɲɧɢɧɚɫɴɜɦɟɫɬɧɨɫɆɢɥɟɧɚ ɉɟɧɟɜɚ ± ɤɥɚɫɟɧ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɧɚ ɬɢ ɚ ɤɥɚɫ
ɩɪɨɜɟɞɨɯɦɟ ɜ ɭɱɢɥɢɳɧɚɬɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɟɧ
ɭɪɨɤ ɩɨɫɜɟɬɟɧ ɧɚ Ⱦɠɚɧɢ
Ɋɨɞɚɪɢ ɫ ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɧɢɬɟ
ɬɪɟɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢ ɉɪɨɫɥɟɞɢɯɦɟ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢ-

ɢɬɟ ɪɚɡɤɪɢɜɚɳɢ ɠɢɜɨɬɚ ɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɩɢɫɚɬɟɥɹ
ɋɥɭɲɚɯɦɟ ɢ ɩɹɯɦɟ ɩɟɫɟɧɬɚ
ɡɚ ɧɚɞɟɠɞɚɬɚ  Ⱦɨɤɨɫɧɚɯɦɟ
ɫɟɞɨɫɬɪɚɧɢɰɢɬɟɧɚɤɧɢɝɚɬɚ
ɫ ɧɟɝɨɜɢ ɫɬɢɯɨɜɟ   Äɉɪɨɞɚɜɚɱ ɧɚ ɧɚɞɟɠɞɚ³  Ƚɥɟɞɚɯɦɟ
ɨɬɤɴɫɨɬɦɭɥɬɢɩɥɢɤɚɰɢɨɧɧɢɹ
ɮɢɥɦ ɫɴɡɞɚɞɟɧ ɩɨ ɩɪɢɤɚɡɧɢɹɪɨɦɚɧÄɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹɬɚ
ɧɚ Ʌɭɤɱɨ³ Ɋɚɡɜɴɥɧɭɜɚɯɚ ɧɢ
ɩɨɭɱɢɬɟɥɧɢɬɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚ
ɝɟɪɨɢɬɟ ɩɥɨɞɨɜɟ ɢ ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ Ɉɬ ɬɹɯ ɛɥɢɤɚɬ ɦɴɞɪɨɫɬ

ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɴɦ ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟɬɨ
ɧɢ ɫɟ ɩɨɜɞɢɝɧɚ ɢ ɨɬ ɜɢɞɟɨ
ɤɥɢɩɱɟɬɨɩɨɬɜɨɪɛɚɬɚɧɚɩɢɫɚɬɟɥɹÄȻɴɪɤɨɬɢɢ³ȼɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɫɥɭɲɚɯɦɟ Äȼɴɥɲɟɛɧɢɹɬ
ɛɚɪɚɛɚɧɱɢɤ³ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚ
ɨɬ Ɉɧɥɚɣɧ ɭɱɢɥɢɳɟɬɨ ɡɚ
ɪɨɞɢɬɟɥɢɉɪɨɱɟɬɨɯɦɟɬɪɢɬɟ
ɜɚɪɢɚɧɬɚɡɚɤɪɚɣɧɚɩɪɢɤɚɡɤɚɬɚ ɢ ɤɨɦɟɧɬɢɪɚɯɦɟ ɤɨɣ ɨɬ
ɬɹɯ ɛɢɯɦɟ ɩɪɟɞɩɨɱɟɥɢ  ɧɢɟ
ɢ ɩɨɪɚɞɢ ɤɚɤɜɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɦɟ
ɍɱɟɧɢɰɢɬɟ ɫɟ ɜɤɥɸɱɢɯɚ
ɚɤɬɢɜɧɨ ɜ ɨɛɫɴɠɞɚɧɟɬɨ ɢ
ɨɬɤɪɨɢɯɚ ɞɨɛɪɨɬɨ ɨɬ ɡɥɨɬɨ
ɍɦɟɹɬ ɞɚ ɫɥɭɲɚɬ ɢ ɱɟɬɚɬ ɫ
ɪɚɡɛɢɪɚɧɟ ɤɚɤɬɨ ɢ ɞɚ ɪɚɡɫɴɠɞɚɜɚɬ ɢ ɨɬɫɬɨɹɜɚɬ ɫɜɨɢɬɟ ɩɨɡɢɰɢɢ Ⱦɨɤɨɫɧɚɯɚ ɫɟ
ɞɨ ɤɧɢɝɢɬɟ ɧɚ ɢɬɚɥɢɚɧɫɤɢɹ
ɪɚɡɤɚɡɜɚɱ Äɉɪɢɤɚɡɤɢ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ³ ɢ ÄɊɚɡɧɢ ɩɪɢɤɚɡɤɢ ɡɚ ɢɝɪɚ³ ɓɟ ɩɨɞɪɟɞɹɬ ɢ
ɢɡɥɨɠɛɚ ɩɨ ɢɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
Äɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹɬɚ ɧɚ Ʌɭɤɱɨ³
Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɧɢɬɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚ
ɝɟɪɨɢɬɟɨɬɬɚɡɢɤɧɢɝɚɢɡɭɱɚɜɚɬɜɱɚɫɨɜɟɬɟɩɨɱɟɬɟɧɟ
Ɇɨɦɢɱɟɬɚɬɚɢɦɨɦɱɟɬɚɬɚɨɬ
ɬɢɤɥɚɫɡɧɚɹɬɤɨɣɟȾɠɚɧɢ
Ɋɨɞɚɪɢɭɱɢɬɟɥɢɨɫɬɪɨɭɦɟɧ
ɩɢɫɚɬɟɥɤɨɣɬɨɨɬɜɫɢɱɤɨɧɚɣ
ɦɧɨɝɨɨɛɢɱɚɞɟɰɚɬɚɋɤɧɢɝɢɬɟɫɢɬɨɣɝɢɤɚɪɚɞɚɦɢɫɥɹɬ
ɢ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɞɚ ɩɪɟɰɟɧɹɜɚɬ
ɫɜɟɬɚȾɚɨɬɤɪɢɜɚɬɦɴɞɪɨɫɬɢ
ɤɨɢɬɨ ɡɜɭɱɚɬ ɤɚɬɨ ɩɪɢɤɚɡɤɚ
ɧɨ ɧɨɫɹɬ ɪɟɚɥɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɹ
ɡɚɠɢɜɨɬɚɧɚɯɨɪɚɬɚɍɛɟɞɟɧɚ ɫɴɦ ɱɟ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɬɜɨɪɛɢ
ɜɴɥɧɭɜɚɬɦɚɥɤɢɢɝɨɥɟɦɢɩɨ
ɰɟɥɢɹɫɜɹɬ
ȺɧɤɚɄɈɁȺɊȿȼȺ

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

29 октомври - Сезем ФУЧИДЖИ, ДТФ "Дунавска мла1 ноември - Цветан КУЛЕВ, Детски народен оркестър,
дост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
30 октомври - Даринка ДИМИТРОВА, ДТФ "Дунавска
4 ноември - инж. Марин ГРЪНЧАРОВ, Техн.ръководител,
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
ВиК-Тутракан
30 октомври - Юлвие МУСИН-ХЮСЕИН, Директор на
4 ноември - Румяна УЗУНОВА, Касиер, ДГС-Тутракан
ЦДГ "Мир", с. Калугерене, община Главиница
4 ноември - Зейнеб ЯХЯ, Мед.сестра, с. Цар Самуил,
31 октомври - Дешка ГЕОРГИЕВА, Директор на ЦДГ община Тутракан
"Васил Левски", с. Зафирово, община Главиница

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

