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Цена 0.60 лв.

В Главиница с най-високи
ренти за наета земя
- Най-голямо увеличение на цената на рентата спрямо предходната
година - в община Тутракан
- Област Силистра на второ място по цени на земеделска земя и рента
ените на земеделската земя и рентите в
селското стопанство
в Силистренско през миналата година се увеличават,
показва справка от отдел

Ц

„Статистически изследвания” в Силистра на Териториалното статистическо
бюро – Север.
През 2015 година средната цена на един декар

Цветя срещу забрава

земеделска земя в област
Силистра достига 993 лева.
С тази цена областта се
нарежда на второ място в
страната след област Добрич (1 406 лева за декар).

В сравнение с 2014 година
средната цена на един
декар земеделска земя в
областта се е увеличила с
на стр. 2

9 май - 71 години от
Деня на Победата и Ден на Европа

Екатерина НИКОЛОВАЦАНЕВА,
Исторически музей Тутракан
края на април 2015 г.,
по повод 70-годишнината от края на
Втората световна война
Плюс/Минус
в Европа, в Немския исторически музей в Берлин,
е открита една изложба.
Кураторите на изложбата
я наричат „1945 – Поражение. Освобождение. Ново
начало”. В една витрина
Стоян ТОНЧЕВ,
привлича внимание един
zadkulisite.com
музеен експонат – рокля в
омшията два пъти
три цвята. Една французойзасажда в градинката
ка – майка и съпруга, на име
пред блока декораСюзан, я ушива за дъщеря си
Жанин като празнична рокля тивно борче и двата пъти
някой го краде!
Ветерани от Тутракан пред Паметника на загиналите във войните, 9 май 2006 г.
на стр. 4
Как може в Поморие да
живеят такива мизерни
селяндури! Свидят им се
20 лева да си купят борче.
Предпочитат да го откраднат. Да отиват да си
На 6 май, когато църквата чества
плащат високите данъци и
В навечерието на Гергьовден и
такси към Общината и да
подвизите на Свети Георги Победоносец,
9 май, когато ще отбележим силата не се оплакват! Каквото са кванията му към другите са
ние свеждаме глави пред храбростта и
посяли, такова ще пожънат!
Българинът е крадлив, много големи, надценявайки
на българския дух, Ви пожелавам
героизма на българската армия.
лъжлив и много мързелив. без никакво покритие и
На 9 май - Денят на Европа,
Все гледа да излъже, да основание собствените си
здраве, енергия и увереност!
прекара другия, да открадне възможности. И не си държи
ще отбележим и 71 години от края на
и да се скатае от работа и на думата!

В

За откраднатото борче и
българина...

К

Уважаеми съграждани,

Втората световна война.
Пожелавам Ви здраве, мирни дни
и благоденствие!

Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на община Тутракан

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

На 9 май в Москва!
ɧɚɫɬɪhhh

Уважаеми съграждани,

Помнете историята, за да
пребъде Тутракан и общината!

Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

отговорности. Обаче изис-

на стр. 3

Заповядайте в обновения

Детски магазин

"Слънчице"
В него ще намерите качествени дрехи за
принцеси и малчугани!
Магазинът се намира в Тутракан
до механа "Мелани" и работи всеки ден
от 8:30 до 18:30 часа
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РЕГИОН

НОВИНИ
ГЕРГЬОВДЕН
На 6 май (петък) Православната църква почита паметта на Св.
великомъченик Георги Победоносец, който особено се тачи от
благочестивия ни народ. По този повод в храм „Св. Георги” в гр.
Тутракан (намиращ се в гробищния парк) от 9:00ч. ще бъде отслужена Света Литургия. По-късно, в 11:00 ч. в Мемориален комплекс
“Военна гробница - 1916 г.” ще бъде извършена Панихида в памет
на загиналите за България и Добруджа.
ПО ПРАЗНИЦИТЕ АА "РИБАРСКА МАХАЛА" ЩЕ РАБОТИ
В празничните 6 и 7 май от 10:00 до 17:00 часа за посещение от
гости и граждани на Тутракан ще бъдат отворени експозициите в
Архитектурен ансамбъл "Рибарска махала".
С ПОЧИТ КЪМ ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Трима са останалите живи ветерани от община Тутракан, воювали
на фронта по време на Втората световна война - Илия Чакъров от
Тутракан, Георги Николов от с. Царев дол и Георги Пейчев от с.
Варненци.
В предиобедните часове на 9 май, те ще бъдат посетени по домовете от представители на общинската администрация, които ще им
връчат Поздравителен адрес от името на кмета на община Тутракан
д-р Димитър Стефанов и хранителни пакети.
Същият ден на обяд, пред паметника на загиналите във войните
тутраканци, в парк "Христо Ботев", ще бъдат поднесени венци и цветя
от признателното гражданство.
ПРАЗНИЧНО ХОРО В С.ШУМЕНЦИ
Кметство с.Шуменци и Читалище "Стефан Караджа-1940" канят
жителите и гостите на селото на Гергьовденско хоро на 6 май от
19:00 часа на площада. При лошо време хорото ще се състои в
салона на Кметството.
НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО УСТАНОВИ
ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА
Предприятия с 2175 души персонал са проверени от Държавната
инспекция по труда в Силистра през първото тримесечие, показва
справка от Инспекцията.
От проверените 205 предприятия от различни икономически дейности 71.2 на сто са микропредприятия – до 9 заети. Установени са
1370 нарушения на трудовото законодателство. Издадени са 1332
задължителни предписания. Спряна е една машина и от работа са
отстранени двама души без необходимата квалификация. Издадени
са 34 наказателни постановления, от които са влезли в сила 26 за
19 400 лева.
ДФЗ КОМПЕНСИРА ЩЕТИ ОТ ПРОПАДНАЛИ ПЛОЩИ
Държавен фонд „Земеделие“ преведе 3 310 263 лева по Схемата
за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски
стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2015 г. Компенсация получават
386 земеделски стопани.
С държавната помощ се компенсират 80% от щетите за плодове,
зеленчуци, царевица за зърно, царевица за силаж, сладка царевица,
тютюн, памук и други култури. Обезщетението за зърнени и фуражни
култури е 50 на сто, а за зимна маслодайна рапица – 30%.
На подпомагане подлежат земеделските стопани, които имат
констативни протоколи за 100% пропаднали площи със земеделски
култури, в резултат на неблагоприятни климатични условия.
КРИМИНАЛЕ
С 2.25 промила алкохолно съдържание в издишания въздух
шофирал 27-годишният И.Г. Той бил зад волана на лек автомобил
„Ситроен”, когато на 1 май около 20:30 часа бил спрян за проверка от
пътни полицаи в района на село Преславци. Срещу него е започнато
бързо производство.
На 1 май около 12:20 часа мъж на 42 г., водач на лек автомобил
„Опел”, е станал жертва на автопроизшествие по пътя между селата
Малък Преславец и Зафирово. Шофирайки с висока скорост, той
изгубил контрол над автомобила, който първоначално се ударил в
дърво, а после се преобърнал. Водачът е загинал на място, а двамата
му спътници се отървали без сериозни травми. Екип на пожарната
е разрязал автомобила за изваждане на загиналия. По случая е
образувано досъдебно производство.
Дървена барака е изгоряла на градския пазар в Тутракан на 2
май. Небрежна работа с открит огън е причината за пожара, който
възникнал 22:45 часа. Огънят е потушен от местната противопожарна
служба.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 18/03.05.2016 год.

ННа основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ), Ви уведомяваме, чe на 28.04.2016
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект на:
„Пристройка - трапезария”
Местонахождение: УПИ ХVI-48 в кв. 6 от Регулационен
и кадастрален план на с.Белица, одобрен със Заповед
№1318/26.02.1953 год. на Общински съвет гр.Тутракан.
Визата е издадена на: Гeорги Георгиев Георгиев,
съгл. нот. акт с вх.рег. №513, т. I, д.№190/2008 год.
на Служба по вписванията Тутракан.
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

5 - 11.05.2016 г.

В Главиница с най-високи
ренти за наета земя
- Най-голямо увеличение на цената на рентата спрямо предходната
година - в община Тутракан
- Област Силистра на второ място по цени на земеделска земя и рента
от стр. 1 предходната година - с 56.6
на сто.
Увеличава се и средната
цена на рентата на един
декар земеделска земя - наета или арендувана и достига 70 лева. Силистренска
област пак се нарежда на
второ място в страната
непосредствено след об-

6 на сто. През 2015 година
най-висока е цената на земеделската земя в община
Алфатар - 1 450 лева на
декар. Пак в тази община
е и най-голямо увеличение
на цената на един декар
земеделска земя спрямо

ласт Добрич (82 лева за
декар). В сравнение с 2014
година средната цена на
рентата на един декар в
областта се е увеличила
с 4.5 на сто. Най-голямо е
увеличението на рентата
за овощни градини - с 13.3
на сто.
През 2015 година най-

висока е била цената за
един декар наета или арендувана земеделска земя в
община Главиница - 76 лева.
Най-голямо увеличение на
цената на рентата спрямо
предходната година се наблюдава в община Тутракан
- с 13.3 на сто.
“ТГ”

Лек спад на безработицата в Силистренско
К
ъм края на март в
трите бюра по труда
в област Силистра
– Силистра, Тутракан и
Дулово, регистрираните
безработни са 7598. Техният брой намалява с 33 в
сравнение с края на февруари. Като търсещи работа
лица са регистрирани и 143
заети, 68 пенсионери и 39
учащи.
Равнището на безработица за област Силистра, на
база официално публикуваните данни от Агенцията
по заетостта за страната, е 16,7%, при 16,8%

през предходния месец. /
Същевременно, в сравнение
с март 2015 г. равнището
на безработица е по-ниско
с 1,8 процентни пункта./
За март 2016 г. равнището
на безработица средно за
страната е 9,9 на сто.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял
има следния вид: най-високо
е равнището на безработица в община Кайнарджа
– 41,9% /654 безработни
лица/, следват общините
Главиница - 35,5% /1183/, Алфатар – 29,3% /291/, Ситово

- 29,2% /440/, Дулово – 21,7%
/2104/, Тутракан – 13,9%
/727/, и най-ниско в община
Силистра - 9,5% /2199/.
По професионален признак
регистрираните безработни са: без специалност
– 59%, с работнически професии – 28%, специалисти
– 13%.
Според образованието от
общия брой регистрирани
безработни в областта
преобладават тези с основно и по-ниско образование
- 53%, хората със средно
образование са 40%, а висшистите – 7%.

Разпределението по възрастови групи показва, че
най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 47% от
всички регистрирани, тези
от 30 до 49 години са 45%,
а младежите до 29 години – 8%. /Регистрираните
младежи до 29 години са
635, като спрямо февруари
броят им намалява със 635,
а в сравнение със същия
месец на 2015 г. броят им
намалява с 387/.
От общо регистрираните
лицата с намалена работос“ТГ”
пособност са 611.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 3 май 2016 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
- За обучение по време на работа
2 бармани – средно обр.
1 продавач консултант – основно обр.
1 кантарджия – средно обр., компютърна грамотност
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 машинен оператор, производство на пластмасови изделия –
средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.

Други СРМ към деня:
1 санитар – няма изискване за заемане
1 носач товарач на стоки – основно образование
2 работник, зареждане на рафтове – основно образование
1 касиер – средно образование
5 машинни оператори, производство на пластмасови изделия – няма
изисквания за заемане
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно образование, работа на три смени
1 главен счетоводител – висше икономическо образование, счетоводство/финанси, опит 5 години
2 помощник-готвачи – няма изискване за заемане
1 сервитьор – средно образование
1 барман – средно образование
1 медицинска сестра – полувисше образовние, медицинска сестра/
акушерка
2 диагностици, МПС – средно техническо образование, ДВГ, средно
професионално образование - механизация на селското стопанство,
монтьор на ССТ
1 обслужващ магазин, приемчик – средно образование
3 лекари - висше образование, медицина
***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.

Народните танци стават
задължителни от 1-ви до 12-и клас
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ɱɟɧɢɰɢɬɟɨɳɟɨɬɩɴɪɜɢ
ɤɥɚɫɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɳɟ
ɭɱɚɬ ɩɨ ɞɜɚ ɧɚɪɨɞɧɢ
ɬɚɧɰɚɢɬɚɤɚɳɟɟɩɨɱɬɢɜɫɹɤɚ
ɭɱɟɛɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɬɨ ɞɨ ɤɪɚɹ
ɧɚ ɫɪɟɞɧɨɬɨ ɫɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
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ɫɚɦɨ ɡɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɨɬ ɜɢ
ɪɢɢɢɢɢɤɥɚɫ
ɂ ɜ ɦɨɦɟɧɬɚ ɧɚɪɨɞɧɢɬɟ
ɬɚɧɰɢ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɬ ɜ ɩɪɨɝɪɚ-

ɦɢɬɟ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨ ɧɨ ɫɚɦɨ
ɜ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɹɞɪɚ ɬɟ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬ ɫɟ ɩɨ ɠɟɥɚɧɢɟ
Ɂɚɧɚɩɪɟɞɬɟɳɟɫɬɚɧɚɬɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɭɱɟɛɧɨɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟ
ɭɬɨɱɧɹɜɚɜɋɟɝɚ
Ɍɚɤɚ ɩɴɪɜɨɥɚɰɢɬɟ ɳɟ ɫɟ
ɭɱɚɬ ɞɚ ɬɚɧɰɭɜɚɬ Ȼɨɪɹɧɨ
ȻɨɪɹɧɤHɢɪɴɱɟɧɢɱɧɚɫɬɴɩɤɚ
ɧɚ ɦɹɫɬɨ ȼɬɨɪɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ
ɩɴɤ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɭɫɜɨɹɬ ɜ ɤɪɚɹ
ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ Ʉɭɥɫɤɨ ɯɨɪɨ ɢ
Ɉɦɭɪɬɚɝɫɤɨ ɯɨɪɨ ɍɱɟɧɢɰɢɬɟ
ɨɬɬɢɤɥɚɫɳɟɬɪɨɩɚɬɋɚɦɨɤɨɜɫɤɨɢȾɠɢɧɨɜɫɤɨɯɨɪɨɚɨɬ
ɱɟɬɜɴɪɬɢɤɥɚɫɋɟɞɟɧɱɢɰɚɢ
ɢɡɜɟɫɬɧɨɬɨȾɭɧɚɜɫɤɨɯɨɪɨɤɨɟɬɨɩɨɬɪɚɞɢɰɢɹɡɜɭɱɢɩɨɇɨɜɚ
ɝɨɞɢɧɚ Ɂɚ ɩɟɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ

ɫɚ ɢɡɛɪɚɧɢ ɉɪɚɜɨ ɬɪɚɤɢɣɫɤɨ
ɯɨɪɨ ɢ Ɍɪɚɤɢɣɫɤɚ ɪɴɱɟɧɢɰɚ
ɡɚ ɲɟɫɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ  Ɇɚɥɟɲɟɜɫɤɨ ɯɨɪɨ ɫɚɦɨ ɟɞɧɨ  ɚ
ɡɚɫɟɞɦɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟɉɚɣɞɭɲɤɚ ɬɪɨɣɤɚ ɢ Ⱦɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɚ
ɪɴɤɚ ɇɚɬɚɬɴɤ ɬɚɧɰɢɬɟ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬ ɞɚ ɫɟ ɭɫɥɨɠɧɹɜɚɬ
Ɉɫɦɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟɳɟɭɫɜɨɹɜɚɬ
ɉɚɣɞɭɲɤɚ ɱɟɬɜɨɪɤɚ ɢ ɯɨɪɨ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɡɚɬɟɯɧɢɹɪɟɝɢɨɧ
ɋɩɨɪɟɞ ɫɟɝɚɲɧɢɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɢɩɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟ
ɢɫɩɨɪɬɦɟɠɞɭɢɢɢɤɥɚɫ
ɮɨɥɤɥɨɪɧɢɬɟ ɬɚɧɰɢ ɢɡɩɚɞɚɬ
ɞɨɪɢ ɤɚɬɨ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ
ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ ɱɚɫɨɜɟ ɋɩɨɪɟɞ ɧɨɜɢɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɨɛɚɱɟ
ɢ ɩɨɝɨɥɟɦɢɬɟ ɭɱɟɧɢɰɢ ɳɟ

ɩɪɨɞɴɥɠɚɬ ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɫ
ɯɨɪɚɬɚɨɬɒɨɩɫɤɨɢɆɚɤɟɞɨɧɫɤɨ Ɉɯɪɢɞɫɤɨ ɢ Ⱦɚɣɱɨɜɨ ɞɨ
Ƚɚɧɤɢɧɨ Ʉɨɩɚɧɢɰɚ ɜɩɨɫɥɟɞɧɢɹ ɤɥɚɫ Ⱦɟɫɟɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ
ɳɟɭɱɚɬɧɚɪɟɞɫȿɥɟɧɨɦɨɦɟ
ɢɝɪɴɰɤɨɫɢɪɬɚɤɢ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɱɟɪɧɨɜɢɬɟ ɧɚ
ɪɚɛɨɬɧɢɬɟɩɪɨɝɪɚɦɢɨɱɟɜɢɞɧɨ
ɫɚ ɩɪɟɞɩɨɱɟɥɢ ɞɚ ɧɚɛɥɟɝɧɚɬ
ɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨɬɴɣɤɚɬɨɫɢɪɬɚɤɢɬɨ ɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɹɬ ɱɭɠɞɟɧɟɰȼɫɟɝɚɲɧɢɬɟɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɤɚɬɨ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɬɟɦɢ
ɫɚ ɡɚɩɢɫɚɧɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɬɚɧɰɢ
ɨɬɨɳɟɬɪɢɫɴɫɟɞɧɢɫɬɪɚɧɢ
ɫɪɴɛɫɤɢ ɪɭɦɴɧɫɤɢ ɢ ɬɭɪɫɤɢ
ɤɚɤɬɨɢɫɴɜɫɟɦɞɪɭɝɢɫɬɢɥɨɜɟ
“ТГ”
ɬɚɧɝɨɫɚɦɛɚɜɚɥɫ
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Адриян ВАСИЛЕВ
ɜɴɪɞɟ ɦɧɨɝɨ ɫɴɦ ɭɱɢɥ
ɡɚɬɚɡɢɞɚɬɚɜɢɫɬɨɪɢɹɬɚ
ɡɚɫɪɟɞɧɢɹɤɭɪɫȺɫɟɝɚ
ɤɨɝɚɬɨɦɚɯɚɥɨɬɨɫɟɡɚɥɸɥɹɜ
ɨɛɪɚɬɧɚɬɚ ɩɨɫɨɤɚ ɡɚ ɧɟɹ ɫɟ
ɩɢɲɟ ɨɛɢɞɧɨ ɦɚɥɤɨ ɇɹɤɨɢ
ɞɨɪɢ ɩɢɬɚɬ ÄɁɚɳɨ ȼɟɥɢɤɚ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɚ ɜɨɣɧɚ"³ ɇɟ ɟ
ɤɨɪɟɤɬɧɨ ɞɚ ɩɨɥɟɦɢɡɢɪɚɦ
ɤɨɝɚɬɨɧɟɦɨɝɚɬɞɚɦɢɨɬɝɨɜɨɪɹɬɂɜɫɟɩɚɤɛɢɯɨɬɝɨɜɨɪɢɥ
ɬɚɤɚÄɁɚɳɨɬɨɩɨɧɟɡɚɪɭɫɤɢɹ
ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɹ ɢ ɛɟɥɨɪɭɫɤɢɹ ɧɚɪɨɞɢɬɚɡɢɜɨɣɧɚɛɢɥɚɜɴɩɪɨɫ
ɧɚɨɰɟɥɹɜɚɧɟ³Ɇɧɨɝɨɧɟɳɚɫɚ
ɧɚɩɢɫɚɧɢɮɢɥɦɢɪɚɧɢɢɢɡɪɟɱɟɧɢɡɚɬɨɜɚɜɪɟɦɟɢɤɪɚɣɧɢ
ɢɩɪɟɦɟɪɟɧɢɢɯɭɛɚɜɢɢɥɨɲɢ
Ɂɚɳɨɬɨɜɬɚɤɚɜɚɜɨɣɧɚɤɚɤɬɨ
ɜɤɧɢɝɚɬɚɧɚȾɠɨɭɡɟɮɏɟɥɴɪ
Äɉɚɪɚɝɪɚɮ ³ ɢɦɚ ɜɫɢɱɤɨ
ɨɬɜɟɥɢɤɨɬɨɩɪɟɡɝɚɞɧɨɬɨɞɨ
ɝɪɨɬɟɫɤɧɨɬɨ ɇɨ ɜɫɢɱɤɨ ɬɨɜɚ
ɟɜɬɚɤɢɜɚɫɦɚɡɜɚɳɨɨɝɪɨɦɧɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɱɟ ɡɚɫɥɭɠɚɜɚ
ɚɤɨɧɹɤɨɝɚɧɚɁɟɦɹɬɚɞɨɣɞɚɬ
ɢɧɨɩɥɚɧɟɬɹɧɢ ɞɚ ɢɦ ɛɴɞɟ
ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɜ ɪɟɡɸɦɟ ɛɟɡ ɤɨɦɟɧɬɚɪɤɚɬɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚ
ɪɚɡɦɢɫɴɥ
Ɇɢɫɥɹ ɱɟ ɟɞɜɚ ɥɢ ɳɟ ɫɟ
ɪɨɞɢ ɱɨɜɟɤɴɬ ɤɨɣɬɨ ɞɚ ɤɚɠɟ
ɧɹɤɨɣ ɞɟɧ ÄȾɨɫɬɚɬɴɱɧɨ ɉɨɜɟɱɟ ɧɢɳɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ
ɧɚɩɢɲɟɩɨɜɴɩɪɨɫɚ³ɇɟɦɨɠɟ
ɞɚ ɫɟ ɪɨɞɢ ɬɚɤɴɜ ɡɚɳɨɬɨ
ɧɟɝɨɜɢɬɟɛɚɳɚɢɦɚɣɤɚɛɚɛɚ
ɢɞɹɞɨɫɚɦɟɠɞɭɨɧɟɡɢɦɢɥɢɨɧɚɤɨɢɬɨɧɟɫɚɞɨɱɚɤɚɥɢ
Ⱦɟɧɹɧɚɉɨɛɟɞɚɬɚ
ɋɩɨɦɧɹɦɫɢɞɭɦɢɬɟɧɚɅɸɛɨɦɢɪ Ʌɟɜɱɟɜ ɱɟ ɫɬɢɯɨɜɟɬɟ
ɦɨɝɚɬɡɚɛɴɞɚɬɨɬɬɟɡɢɤɨɢɬɨ
ɜɥɢɡɚɬɜɯɪɢɫɬɨɦɚɬɢɢɬɟɢɬɚɤɢɜɚɤɨɢɬɨɫɟɢɡɫɬɪɟɥɜɚɬɤɚɬɨ
ɤɭɪɲɭɦɢɬɚɦɢɬɨɝɚɜɚɤɨɝɚɬɨ
ɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɂɡɫɬɪɟɥɜɚɬɫɟ
ɩɨɪɚɡɹɜɚɬɰɟɥɬɚɢɯɨɪɚɬɚɝɢ
ɡɚɛɪɚɜɹɬ Ʉɚɤɜɨ ɩɴɤ" ɂ ɬɨɜɚ

Т

ɧɟɟɡɥɟɋɚɦɨɞɚɟɜɰɟɥɬɚ
ɫɚɦɨɞɚɟɧɚɜɪɟɦɟ
ɉɪɟɞɢɦɧɨɝɨɝɨɞɢɧɢɭɫɩɹɯ
ɩɨ ɫɥɭɱɚɣ ɚɬɚ ɝɨɞɢɲɧɢɧɚ
ɨɬȾɟɧɹɧɚɉɨɛɟɞɚɬɚɞɚɫɛɴɞɧɚɟɞɧɚɫɤɪɨɦɧɚɦɟɱɬɚɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɯɝɪɭɩɚɨɬɱɨɜɟɤɚ
ɫɤɨɢɬɨɩɪɢɫɴɫɬɜɚɯɧɚɩɚɪɚɞɚ
ɧɚ ɢ ɦɚɣ ɜ Ɇɨɫɤɜɚ ɓɟ ɫɟ
ɨɩɢɬɚɦ ɫɚɦɨ ɞɚ ɦɚɪɤɢɪɚɦ
ɧɹɤɨɢ ɦɨɦɟɧɬɢ ɨɬ ɩɪɟɠɢɜɹɧɨɬɨȾɚɧɨɧɟɫɟɩɨɞɯɥɴɡɧɚɜ
ɦɧɨɝɨɫɥɨɜɢɟ
ɢɦɚɣ
ɉɪɨɥɟɬɟɧɞɟɧɜɤɨɣɬɨɩɪɢɪɨɞɚɬɚɛɴɪɡɚɞɚɢɡɠɢɜɟɟɩɪɨɩɭɫɧɚɬɨɬɨɩɪɟɡɞɴɥɝɚɬɚɡɢɦɚ
Ⱦɚɥɢɟɢɡɝɥɟɠɞɚɥɬɚɤɚɢɩɪɟɡ
ɨɧɚɹɩɪɨɥɟɬɩɪɟɞɢɝɨɞɢɧɢ
ɫɥɟɞ ɠɟɫɬɨɤɚɬɚ ɡɢɦɚ ɩɪɨɞɴɥɠɢɥɚ  ɞɧɢ ɢ ɧɨɳɢ"
ɉɪɟɫɢɱɚɦɟ ɫ ɜɥɚɤɚ ɞɴɪɠɚɜɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɧɚ ɬɨɝɚɜɚɲɧɢɹ
ɋɴɜɟɬɫɤɢ ɫɴɸɡ Ɉɬ ɞɜɟɬɟ
ɫɬɪɚɧɢɧɚɜɥɚɤɚɩɪɟɥɢɬɚɬɛɟɥɢɬɟɨɛɥɚɱɟɬɚɧɚɰɴɮɧɚɥɢɬɟ
ɨɜɨɲɤɢ ɉɨ ɝɚɪɢɬɟ ± ɯɨɪɚ
ɨɛɢɤɧɨɜɟɧɢ ɯɨɪɚ ɨɛɥɟɱɟɧɢ
ɤɚɬɨɩɪɟɡɜɫɟɤɢɩɪɨɥɟɬɟɧɞɟɧ
Ⱥɤɨɧɟɳɨɫɪɟɞɬɹɯɩɨɞɫɤɚɡɜɚ
ɱɟ ɢɞɜɚ ɝɨɥɟɦɢɹɬ ɞɟɧ ɬɨɜɚ
ɫɚɜɟɬɟɪɚɧɢɬɟȾɟɥɧɢɤɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɡɚ ɬɟɯɧɢɬɟ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢ
ɫɴɫɟɥɹɧɢ ɬɟ ɫɚ ɫɴɳɢɬɟ ɱɢɱɨ
Ʉɭɡɦɚɉɟɬɪɨɢɂɜɚɧɫɤɨɢɬɨ
ɜɫɟɤɢ ɞɟɧ ɫɟ ɩɨɡɞɪɚɜɹɜɚɬ ɂ
ɜɫɟ ɩɚɤ ɬɟ ɫɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɇɚ
ɝɴɪɞɢɬɟɢɦ±ɨɪɞɟɧɢɢɦɟɞɚɥɢ Ɇɧɨɝɨ ɂ ɩɨɬɴɦɧɟɥɢ ɨɬ
ɜɪɟɦɟɬɨɨɬɛɚɪɭɬɚɨɬɩɪɚɯɚ
ɢ ɤɚɥɬɚ ɧɚ ɨɤɨɩɢɬɟ Ⱥ ɦɨɠɟ
ɛɢɢɨɬɤɪɴɜɬɚ«ɬɟɫɢɡɧɚɹɬ
ɋɥɟɞ ɧɹɤɨɥɤɨ ɝɨɞɢɧɢ ɩɨɡɧɚɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧ ɲɨɮɶɨɪ
ɦɢ ɪɚɡɤɚɡɚ ɢ ɞɪɭɝɚ ɢɫɬɨɪɢɹ
ȼ ɍɤɪɚɣɧɚ ɧɚ ɦɟɠɞɭɝɪɚɞɫɤɢ
ɩɴɬ ɤɚɱɢɥ ɜɴɡɪɚɫɬɟɧ ɫɬɨɩɚɞɠɢɹ Ȼɢɥɨ ɬɨɱɧɨ ɧɚ ɢ
ɦɚɣ ɢ ɫɚɤɨɬɨ ɧɚ ɩɴɬɧɢɤɚ ɦɭ
ɛɢɥɨɨɬɪɭɩɚɧɨɫɰɹɥÄɢɤɨɧɨɫɬɚɫ³ ɤɚɤɬɨ ɨɛɢɱɚɬ ɞɚ ɤɚɡɜɚɬ
ɪɭɫɧɚɰɢɬɟ  ɨɬ ɦɟɞɚɥɢ Ɇɨɹɬ
ɩɨɡɧɚɬ ɲɨɮɶɨɪ ɡɚɩɨɱɧɚɥ ɞɚ
ɡɚɞɚɜɚ Äɨɪɬɨɞɨɤɫɚɥɧɧɢɬɟ³
ɜɴɩɪɨɫɢ ɱɢɢɬɨ ɨɬɝɨɜɨɪɢ ɩɨ
ɨɧɨɜɚ ɜɪɟɦɟ ɩɨɡɧɚɜɚɯɦɟ
ɋɩɴɬɧɢɤɴɬɦɭɭɱɬɢɜɨɤɢɦɚɥɫ
ɝɥɚɜɚ ɨɬ ɜɪɟɦɟ ɧɚɜɪɟɦɟ ɨɬ
ɭɱɬɢɜɨɫɬɩɨɞɯɜɴɪɥɹɥɩɨɧɹɤɨɹ
ɩɪɢɤɚɡɤɚɄɨɝɚɬɨɫɬɢɝɧɚɥɢɞɚ
ɪɚɣɨɧɧɢɹ ɰɟɧɬɴɪ ɚɜɬɨɫɬɨɩɚɞɠɢɹɬɚ ɦɭ ɤɚɡɚɥ ÄɆɨɦɱɟ
ɜɢɠɞɚɲ ɦɢ ɫɟ ɫɜɟɫɬɟɧ ɡɚɳɨɬɨ ɫɩɪɹ ɧɚɫɪɟɞ ɝɨɪɚɬɚ ɢ
ɦɟ ɤɚɱɢ ɜ ɤɚɛɢɧɚɬɚ Ɂɚ ɬɨɜɚ
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ранени шестима граждани.

ɳɟɬɢɤɚɠɚɧɟɳɨɤɨɟɬɨɧɢɬɨ
ɫɴɦɤɚɡɜɚɥɧɢɬɨɳɟɩɨɜɬɨɪɹ
ɢɡɜɴɧɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨɫɢɄɨɝɨɬɨ
ɞɨɣɞɨɯɚɝɟɪɦɚɧɰɢɬɟɜɦɨɟɬɨ
ɫɟɥɨɚɡɛɹɯɨɬɬɟɡɢɤɨɢɬɨɝɢ
ɩɨɫɪɟɳɧɚɯɚɫɯɥɹɛɢɫɨɥɇɚ
ɞɪɭɝɚɬɚ ɫɭɬɪɢɧ ɟɞɢɧ ɧɟɦɟɰ
ɡɚɫɬɪɟɥɹɛɚɳɚɦɢɩɪɟɞɤɴɳɧɢɹ ɩɪɚɝ Ɍɨɝɨɜɚ ɨɬɢɞɨɯ ɩɪɢ
ɩɚɪɬɢɡɚɧɢɬɟ Ɍɟɡɢ ɦɟɞɚɥɢ
ɡɚɫɥɭɠɢɯɤɚɬɨɩɚɪɬɢɡɚɧɢɧ³
Ⱦɚɚəɜɧɨɧɟɫɚɦɨɬɪɭɞɟɧ
ɚ ɢ ɦɧɨɝɨ ɫɥɨɠɟɧ ɛɢɥ ɩɴɬɹɬ
ɢɡɜɴɪɜɹɧɨɬɭɤɪɚɢɧɫɤɢɹɫɟɥɹɧɢɧɞɨɫɴɜɟɬɫɤɢɬɟɦɟɞɚɥɢ«
ɢɦɚɣ
Ɇɨɫɤɜɚ Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɚɬɚ ɩɚɧɨɪɚɦɚ ɉɪɨɥɢɜɟɧ ɞɴɠɞ ɢ
ɛɟɡɤɪɚɟɧ ɩɨɬɨɤ ɨɬ ɯɨɪɚ ɉɨ
ɫɬɟɧɢɬɟ±ɤɚɪɬɢɧɢɡɚɨɬɦɢɧɚɥɢɛɢɬɤɢÄɄɨɣɤɨɝɨ³Äɀɢɜɢɹɬ
ɦɨɫɬ³ Äȼɚɫɢɥɢɫɚ Ʉɨɠɢɧɚ³
ɂ ɟɞɧɚ ɩɨɫɤɪɨɦɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ
ɛɚɪɚɛɚɧɟɧɛɨɣ ɬɨɣɫɹɤɚɲɫɟ
ɱɭɜɚ ɨɬ ɤɚɪɬɢɧɚɬɚ  ɪɚɡɜɟɬɢ
ɡɧɚɦɟɧɚ ɧɚɫɨɱɟɧɢ ɳɢɤɨɜɟ
Ⱥɬɚɤɚɬɚ ɜɨɞɢ ɪɭɫɤɢ ɝɟɧɟɪɚɥ
Ɂɚɞɧɟɝɨ±ɞɜɚɦɚɬɚɦɭɫɢɧɚ
ɟɞɢɧɢɹɬɧɚɚɞɪɭɝɢɹɬ±ɧɚ
ɝɨɞɢɧɢȼɚɬɚɤɚɋɬɨɩ
Ɂɧɚɱɢɬɚɤɚɚɡɜɴɪɜɹɩɪɴɜ
ɡɚɞɦɟɧ±ɫɢɧɴɬɦɢɡɚɞɧɚɫ±
ɜɨɣɧɢɰɢɬɟɏɚɣɞɟɫɟɝɚɩɨɦɢɫɥɢɱɨɜɟɱɟɄɚɤɞɚɨɛɴɪɧɟɲ
ɝɪɴɛɧɚɜɪɚɝɚɤɚɬɨɩɴɪɜɨɳɟ
ɫɪɟɳɧɟɲ ɨɱɢɬɟ ɧɚ ɫɢɧɚ ɫɢ"
ɂ ɞɪɭɝɨ ɫ ɤɚɤɜɨ ɫɴɪɰɟ ɳɟ
ɤɪɚɱɚɬɫɥɟɞɬɟɛɩɪɨɫɬɢɬɟɫɨɥɞɚɬɢ"ɇɨɳɟɢɦɚɲɥɢɤɭɪɚɠ
ɞɚɝɨɧɚɩɪɚɜɢɲɦɚɤɚɪɢɧɟɧɚ
ɛɨɣɧɨɬɨɩɨɥɟ"ɂɥɢɬɨɜɚɜɟɱɟ
ɧɹɦɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ± ɬɢ ɨɬɞɚɜɧɚ
ɫɢɝɨɢɡɩɪɚɬɢɥɬɨɡɢɬɜɨɣɫɢɧ
ɜɧɹɤɨɟɡɥɚɱɧɨɦɹɫɬɨɜɧɹɤɨɹ
Äɛɹɥɚ³ɞɴɪɠɚɜɚ«
ȿɞɧɨɩɨɧɟɦɢɫɬɚɧɚɩɨɹɫɧɨ
ɆɚɥɤɨɩɨɹɫɧɨɄɚɤɫɥɟɞ
ɝɨɞɢɧɢɬɭɤɩɨɞɆɨɫɤɜɚɫɟɢɡɞɚɜɚɡɚɩɨɜɟɞÄɋɬɨɹɬɶɧɚɫɦɟɪɬɶ³ɂɤɚɤɫɟɢɡɩɴɥɧɹɜɚ«
ɢɦɚɣ
Ⱦɨ  ɱɚɫɚ ɧɚɞ Ɇɨɫɤɜɚ
ɜɚɥɢɫɢɥɟɧɞɴɠɞɨɤɨɥɨ
ɱɚɫɚ ɞɴɠɞɴɬ ɫɩɢɪɚ ɚ ɨɤɨɥɨ
ɧɚɞɧɢɤɜɚɫɥɴɧɰɟɋɧɨɳɢ
ɜ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞɤɚɬɚ
ɢ ɲɨɮɶɨɪɴɬ ɪɚɡɝɨɜɚɪɹɯɚ
ɱɟ ɩɚɪɚɞɴɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɳɟ ɫɟ
ɫɴɫɬɨɢɩɪɢɢɡɤɭɫɬɜɟɧɨɯɭɛɚɜɨ
ɜɪɟɦɟ ɉɪɢɩɨɦɧɹɦ ɫɢ ɨɧɨɜɚ
Äɉɚɪɚɞ ɳɟ ɢɦɚ³ ɨɬ ɧɨɟɦɜɪɢ
 ɝ ɤɨɝɚɬɨ ɛɚɬɚɥɶɨɧɢɬɟ
ɦɚɪɲɢɪɭɜɚɥɢ ɩɨ ɑɟɪɜɟɧɢɹ
ɩɥɨɳɚɞ ɢ ɨɬɢɜɚɥɢ ɧɚɩɪɚɜɨ
ɧɚɮɪɨɧɬɚ«

Плюс/Минус

ȼɴɜ ɜɫɢɱɤɨ ɰɚɪɢ ɩɪɢɩɨɜɞɢɝɧɚɬɨɫɬ ɇɨ ɬɨɜɚ ɧɟ ɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɨɛɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɧɟɩɪɢɫɴɫɬɜɟɧɞɟɧɉɨɨɫɨɛɟɧɢɫɚɥɢɰɚɬɚɧɚɯɨɪɚɬɚɆɚɥɤɨ
ɪɚɞɨɫɬ ɦɚɥɤɨ ɛɨɥɤɚ ɦɚɥɤɨ
ɬɴɪɠɟɫɬɜɟɧɨɫɬɢɡɚɝɪɢɠɟɧɨɫɬ
ɢɜɟɫɟɥɨɫɬɉɨɜɟɱɟɨɬɝɨɞɢɧɢ ɫɚ ɦɢɧɚɥɢ ɢ ɫɚ ɨɫɬɚɜɢɥɢ
ɨɬ ɜɫɢɱɤɨ ɩɨ ɦɚɥɤɨ Ɍɨɜɚ ɟ
ɧɟɳɨ ɨɫɨɛɟɧɨ ɇɟ ɟ ɫɚɦɨ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɢɥɢɧɚɝɥɚɫɚɢɥɢ
ɭɛɟɠɞɟɧɢɟɱɟɞɧɟɫɬɪɹɛɜɚɞɚ
ɛɴɞɟ ɩɨɪɚɡɥɢɱɧɨ Ɇɨɠɟ ɛɢ
Äɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬ³ɟɬɨɱɧɚɬɚɞɭɦɚ
ȼɴɪɜɹɬɯɨɪɚɬɚɧɢɬɨɲɨɤɢɪɚɳɨɦɨɞɟɪɧɢɧɢɬɨɢɡɨɫɬɚɧɚɥɢ
ɨɬ ɦɨɞɚɬɚ ɧɢɬɨ ɛɟɞɧɨ ɧɢɬɨ
ɛɨɝɚɬɨ ɨɛɥɟɱɟɧɢ ɉɪɨɫɬɨ«
ɩɪɚɡɧɢɱɧɨɨɛɥɟɱɟɧɢɂɦɧɨɝɨ
ɨɪɞɟɧɢ ɧɚ ɝɴɪɞɢɬɟ ɢ ɱɟɪɜɟɧɢ ɡɧɚɦɟɧɚ ɩɨ ɮɚɫɚɞɢɬɟ ȼ
ɩɨɞɫɬɴɩɢɬɟɤɴɦɉɥɨɳɚɞɚɧɚ
Ɋɟɜɨɥɸɰɢɹɬɚɟɫɴɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɚɛɨɣɧɚɬɚɬɟɯɧɢɤɚ
ɋɢɥɟɧ ɩɨɪɢɜ ɧɚ ɜɹɬɴɪɚ
ɢ ɩɥɚɬɴɬ ɧɚ ɟɞɧɨ ɡɧɚɦɟ ɫɟ
ɨɬɫɤɭɛɜɚ ɚɬ ɪɴɰɟɬɟ ɧɚ ɡɧɚɦɟɧɨɫɟɰɚ ȼɴɪɯɭ ɧɟɝɨ ɫɟ
ɱɟɬɟ ÄȽɜɚɪɞɟɣɫɤɚ Ɍɚɦɚɧɫɤɚ
ɞɢɜɢɡɢɹ³ Ⱦɨɛɪɟ ɟ ɧɚ ɞɨɛɪɨ
ɦɹɫɬɨ ɫɦɟ ȼɹɪɧɨ ɩɨɞ ɬɨɜɚ
ɡɧɚɦɟ ɧɟ ɫɚ ɨɧɟɡɢ Äɛɚɪɭɬɧɢ³
ɜɨɣɧɢɰɢ ɨɬɩɪɟɞɢ  ɝɨɞɢɧɢ
Ⱦɚɧɨ ɧɟ ɫɟ ɧɚɥɚɝɚ ɨɬɧɨɜɨ
ɞɚ ɡɚɳɢɬɚɜɚɬ ɢɦɟɬɨ ɫɢ Ɉɬ
ɤɨɦɚɧɞɢɪɫɤɚ ÄȽɚɡɤɚ³ ɫɥɢɡɚ
ɜɴɡɪɚɫɬɟɧ ɱɨɜɟɤ Ɇɧɨɝɨ ɜɴɡɪɚɫɬɟɧ Ⱦɪɟɛɧɚɬɚ ɦɭ ɮɢɝɭɪɚ
ɟ ɢɡɩɪɚɜɟɧɚ ɚ ɩɨɞ ɡɟɥɟɧɢɹ
ɩɥɚɳɞɟɜɢɠɞɚɬɝɟɧɟɪɚɥɫɤɢɬɟ
ɥɚɦɩɚɡɢɧɚɩɚɧɬɚɥɨɧɚÄȽɟɧɟɪɚɥ³ ÄȽɟɧɟɪɚɥ³ ± ɱɭɜɚ ɫɟ ɧɚ
ɪɚɡɥɢɱɧɢɟɡɢɰɢȽɟɧɟɪɚɥɥɢ"
ɇɟɬɴɪɩɟɥɢɜɨɞɜɢɠɟɧɢɟɧɚɪɚɦɟɧɟɬɟɢɨɮɢɰɟɪɴɬɡɚɫɜɪɴɡɤɚɫɦɴɤɜɚɩɟɥɟɪɢɧɚɬɚɇɚɩɚɝɨɧɢɬɟ±ɦɚɪɲɚɥɫɤɢɡɜɟɡɞɢɚ
ɩɨɞɥɟɜɢɹɩɚɝɨɧ±ɞɜɟɡɜɟɡɞɢ
ɧɚȽɟɪɨɣɧɚɋɴɜɟɬɫɤɢɹɫɴɸɡ
ÄɄɚɤɜɢ ɫɬɟ ɜɢɟ ɦɨɦɱɟɬɚ"³
ÄȻɴɥɝɚɪɢ ɞɪɭɝɚɪɸ ɦɚɪɲɚɥ³
ÄȺɦɢɱɟɦɨɹɬɞɹɞɨɟɜɨɸɜɚɥ
ɧɚ ɒɢɩɤɚ ɚ ɚɡ ɜɢɞɢɬɟ ɥɢ
ɧɢɤɨɝɚɧɟɫɴɦɢɞɜɚɥɜȻɴɥɝɚɪɢɹ³ɂɡɚɩɨɱɧɚɦɚɪɲɚɥɴɬɧɚ
ɋɴɜɟɬɫɤɢɹɫɴɸɡɞɚɪɟɰɢɬɢɪɚ
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹɡɚɒɢɩɤɚ«ɇɚ
ɉɥɨɳɚɞɚ ɧɚ Ɋɟɜɨɥɸɰɢɹɬɚ
ɩɪɟɞɢɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɸɛɢɥɟɣɧɢɹ
ɱɟɬɢɪɢɞɟɫɟɬɢ ɩɚɪɚɞ ɩɚɪɚɞ
ȽɟɧɟɪɚɥÄɇɚɩɪɟɞ³ɤɚɤɬɨɫɚɝɨ
ɧɚɪɢɱɚɥɢɩɪɟɡɜɨɣɧɚɬɚɪɟɰɢ-

ПРОМЕНЕНИ УСЛОВИЯ ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА РАБОТА"
С изменение в Националния
план за действие по заетостта през
настоящата година се променят
условията за стажуване по проект
„Шанс за работа 2016“.
По проекта е предвидено стажуване на 740 безработни лица като
по регламента досега половината
от тях трябва да бъдат включени
в частично субсидирана заетост, а
другата половина – в несубсидирана
заетост. С промените се предвижда
185 лица да бъдат включени в пълна
субсидирана заетост, а останалите
да бъдат несубсидирани. По този начин ще се преодолеят затруднения-

От началото на годината на
територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, при проверки на
Пътна полиция са установени 102
неправоспособни водачи и 53, шофирали след употреба на алкохол.

ДФ „Земеделие“ започва прием
на документи за участие в първия
транш за доброволни ангажименти
за хуманно отношение към прасета
за угояване. Помощ за отглеждане
на прасета за угояване по Схемата
„Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за
хуманно отношение към свинете” се
предоставя за заявен брой животни
при спазване на изискванията,
включени в указанията за прилагане
на схемата.
Заявления за първия транш
свиневъдите могат да заяват от 3
до 20 май 2016 г. Вторият транш
ще е отворен за прием от 1 до 23

За откраднатото борче и
българина...
от стр. 1
Иска много и от политиците и управляващите - да
са честни, да не крадат,
да мислят за народа...
Поискай от другия това,
което и ти си готов да
му дадеш безусловно!
В капиталистическите държави народът сам
мисли за себе си, а държавата не му пречи да
се развива. Нали искате
капитализъм?!
В България всички дуднат държавата да се
грижи за населението безплатно образование,
безплатно здравеопазване, ако може и в магазина
да е без пари.
Безплатно не е дори на
оня свят! И тук всичко е
с цена и стойност. С найвисока е достойнството.
Омръзна ми от хора без
достойнство. Мишоци от
различна порода, които
много лаят, ама като не
се чува. Където трябва да
говорят - църкат. Своеобразни мрънкалници, които
нито знаят какво искат,
нито как да го постигнат.
По цял ден някой реве
и се оплаква, сочейки
крадците и лъжците в
управляващите политически среди като главни
виновници за личните му
несполуки. Затова от 89та година до сега няма изградено гражданско общество в България. Няма и да
има. Може да сме уникални
индивидуалисти, но като
колектив и общност сме
гола вода. Крадци, мошеници, измекяри, мрънкалници,
самовлюбени типове и
болни алчни мозъци.
Имало голяма корупция
в България. Ще има! За да
вземе някой пари, първо
трябва да му се предложат и дадат. В цялата
държава всеки иска да
пререди на опашката, да
бъде избрана неговата
фирма, да не чака пред

на стр. 5

та на някои от работодателите-партньори по проекта да съфинансират
разходите за стажуване поради
това, че са медицински и социални
заведения на държавна или общинска издръжка и имат ограничени
финансови възможности.
Другите параметри на проекта не
се променят. Броят на безработните
лица, включени в обучение, е 1850,
като се осигурява стажуване на 40%
от успешно преминалите обучение
по професионална квалификация.
Размерът на средствата от държавния бюджет за финансиране на
проекта възлизат на 2 384 650 лв.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА СВИНЕВЪДИТЕ

са наложени 171 глоби по фиш.
При проверките са засечени 15
неправоспособни водачи и 7,
седнали зад волана след употреба
на алкохол.
Близо половината от нарушени-
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септември, а третият – от 10 до
21 октомври 2016 година. Срокът
за сключване на договорите и за
изплащане на помощта за отглеждане на свине-майки и на прасета за
угояване е до 1 месец след крайната
дата за подаване на заявления.
Държавната помощ по схемата
е със срок на прилагане до края на
2017 г. Помощта покрива направени
разходи или пропуснати приходи,
свързани с ангажиментите за хуманно отношение към свинете, поети за
най-малко 5 години. Средствата се
предоставят на земеделски стопани,
които доброволно прилагат ангажиментите за хуманно отношение.

Стоян ТОНЧЕВ,
zadkulisite.com
кабинета... И си мисли, че
като даде пари, е редно и
в рамките на нормалното
да го получи. Затова сме
на този хал. Цяла държава
изтъкана от лъжи, измами,
лицемерие и алчност за
пари.
Ама когато оная със
сърпа, Смъртта, зачука
на вратата, не пита колко
пари имаш и дали ще си
платиш за удължаване на
земния престой. Реже ти
главата, най-близките ти
хвърлят шепа пръст, ръгват те на два метра под
земята и гниеш като куче.
А хората после казват: "За
мъртвите или хубаво или
нищо. Но не беше хубав
човек. Знаеш ли на колко
хора какви злини и мръсотии е направил..."
Затова е от изключително значение какво оставаш след себе си и като
какъв човек се изграждаш
и доказваш в живота-училище. Всеки е жив докато
живее в спомените на
някой друг. А като те
помнят като нагъл изрод,
оставил след себе си предимно сълзи и горчили...
И да се върнем на откраднатото борче! За мен
дали някой ще открадне
борче или един милиард
лева, придава еднакво
значение върху самата
кражба. Разликата е, че си
откраднал това, до което
си се докопал. Едни крадат
милиарди, други - борчета.
Но са с еднакво дребни и
мизерни душици.

Расте броят на малолетните
и непълнолетни престъпници
в Силистренско
роят на малолетните и непълнолетните извършители на престъпления
в Силистренска област нараства, това
сочи информацията
на Териториално статистическо бюроСилистра. Само през
последната година
166 деца са преминали през детските
педагогически стаи
в града и областта,
което е с близо 7 на
сто увеличение.
Две трети от проблемните деца ходят
на училище, преобладават момчетата. Найчесто деца попадат в
детската педагогическа стая за бягство
от дома, проституция
и употреба на наркотични вещества. С 34
на сто е увеличен и
броят на малолетни-

Б

те и непълнолетните
извършители на престъпвания в Силистра и областта. Сред
проявите на детска
престъпност преобладават кражбите.
За последната една
година девет момчета и три момичета
са станали жертви на
престъпления. Почти
половината са били
обект на кражби на
лично имущество. Найчесто на непълнолетните и малолетните
извършители на престъпления и противообществени прояви
е налагана възпитателната мярка „предупреждение“, следват
общественополезен
труд, участие в консултации, обучение и програми и поставяне под
надзора на обществен
“ТГ”
възпитател.
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Архиерейско богослужение на
Светли понеделник в Тутракан
Н
а 2 май 2016
г.,Светъл понеделник и празник на св.
цар Борис Покръстител,
Негово Високопреосвещенство Русенски митрополит Наум посети
гр. Тутракан, където
отслужи св. литургия в
храм „Св. Николай Мирликийски”.
В съслужение на архиерея бяха ст. ик. Илия
Тонков, архиерейски наместник за Тутраканска
духовна околия, прот.
Михаил Михайлов, свещ.
Йордан Николов и дяконите Валери Василев и
Недялко Димитров.

Цветя срещу забрава
от стр. 1 лагери умират три процента, докато от 5,3 милиона
съветски военнопленници
– повече от половината.
Той подчерта, че това свидетелства за огромното
различие в отношението
към хората и войната на

за деня, в който бащата
на Жанин ще се върне от
фронта. Прекрасна рокля
– в синьо, бяло и червено,
разбира се, в цветовете на
френското знаме, а отпред

"Безсмъртният полк"
е бродиран лотарингския
кръст - символ на съпротивата във Франция по време
на войната.
Германският външен
министър Франк-Валтер
Щайнмайер присъства на
откриването на изложбата
и в речта си казва: „Дами
и господа, познахте: тази
красива рокля никога не е
обличана. И, въпреки това,
между Франция и Германия
израсна едно приятелство.
Приятелство, което се
превърна във фундамент на
Европа!”
Две седмици по-късно
германският президент
Йоахим Гаук изказа почитта си към загиналите
във Втората световна
война на територията на
Германия съветски военнопленници. Той поднесе
цветя на братското гробище във вестфалския замък Холте-Щукенброк – на
мястото на бившия лагер
на смъртта Щалаг - 326,
приютило смразяващо число хора, загинали от глад,
болести, изтезания и непосилен труд. Гаук каза: „Ние,
родените след войната в
Германия, имаме пълното
основание да сме благодарни за тази саможертвена
борба между бившите противници на Изток и Запад.
Благодарение на тази борба
днес можем да живеем в
Германия свободно и с чувство за достойнство”. Той
напомни, че от западните
военнопленници в немските

Изток, за разлика от тази
на Запад, още от самото
начало е война за унищожение и изтребление.
Ежегодно 8 май в Германия се отбелязва като
ден на освобождението
от националсоциалистическата диктатура, а на 8 и
9 май миналата година в
цяла Германия се проведоха
възпоменателни церемонии
в памет на отминалите
събития, разтърсили целия
свят и поставили в изпитание цивилизацията ни.
Съвременниците ни отдадоха почит към паметта на
милионите жертви на един
от най-жестоките и нечовешки режими в историята
на човечеството. Както
пише историкът и публицист Ойген Когон, преживял
Бухенвалд – хитлеровият
режим е механизация на
унищожението на хора и
банализация на злото.
На 8 май миналата година едно емблематично
място - берлинският музей
„Карлхорст” събра посетители късно вечерта. Точно
в 22,43 ч. бе произнесен
„Тост за мир” – в същия час
и на същото място, където
през 1945 г. е подписана
безусловната капитулация
на Германия.
Това, че се отбелязват
8 или 9 май, е свързано с
това, че капитулацията се
подписва два пъти – първо в Реймс, а след това
в Карлхорст. Още преди
тези исторически събития

Владиката поздрави
християните с победния поздрав „Христос
Воскресе!”, пожелавайки
на всички Пасхалната
светлина да озари сърцата и домовете им, за
да живеят в здраве, мир
и добра воля помежду си.
Църковното настоятелство при храма
благодари на митрополит Наум за оказаното
внимание да ги посети
на втория ден Великден, като му поднесоха
скромни пасхални подаръци.
Ɍɟɤɫɬɢɫɧɢɦɤɢ
Ɋɭɫɟɧɫɤɚɦɢɬɪɨɩɨɥɢɹ

9 май - 71 години от
Деня на Победата и Ден на Европа
се проявяват противоречията между съюзниците
във войната и е наложено
разделението в двуполюсния свят. Това, че сега на
Запад се отбелязва на 8
май, а на Изток на 9 май
е в резултат на времето,
което дели двата административни акта. 9 май е
датата, която научават
всички, жадуващи края на
войната.
В своето радиообръщение „Краят на войната в
Европа”, излъчено на 8 май
1945 г., министър-председателят на Великобритания
Уинстън Чърчил казва следното: „След като доблестна Франция беше поразена,
ние… в течение на цяла
година продължавахме борбата без всякаква подкрепа
дотогава, докато в битката не се включи военната
мощ на Съветския съюз и
по-късно огромните сили и
средства на Съединените
щати… Ние празнуваме
днешния и утрешния ден…

Москва, миналата година
преминаха хиляди внуци на
участници във войната със
снимки на своите дядовци.
Коментаторите на събитието съобщиха, че общо 19
денонощия щяха да са необходими, за да преминат през
Червения площад жертвите
от войната от страна на
Съветския съюз. В Русия
няма семейство, което да
не е засегнато по някакъв
начин от задушливите й
ръце. 14 % от населението
на тогавашния Съветски
съюз в годините на войната губи живота си. Това
означава всеки седми или
осми. И всяко семейство
разказва своята история,
която не можеш да слушаш
без сълзи на очи.
Но усещането за празнична атмосфера и победа
на духа и смелостта пронизваше пространството
и създаваше чувство за
общност между хората
там. Инициативата „Безсмъртният полк” показа,

Доброволци търсят останки от
Втората световна война
като дни на Победата в
Европа. Днес ще мислим
повече за себе си. А утре
сме длъжни да отдадем
длъжното на нашите руски
съюзници, чиято смелост
на бойните полета стана
една от основните съставляващи на нашата обща
победа”.
И докато на Запад 8 май
е ден на преодоляване на
историята и на самите
себе си, ден на преосмисляне и преоценка, на болезнени спомени и отдаване
почит, то в Русия на 9 май
се празнува. След традиционния Парад на Победата,
проведен с изключително
достойнство в условията
на променящия се геополитически свят, през Червения площад, в сърцето на

че руснаците помнят и
почитат своите деди, гордеят се с тях и разказват
на децата си за миналото.
В България също се поде
инициатива за включване в „Безсмъртния полк”,
като миналата година се
включиха Стара Загора, Ботевград и Хасково, а тази
година са проявили интерес
от 40 български града.
В същото време внуците
на бившите врагове не изпитват ненавист един към
друг, а работят заедно по
общи проекти, като една
от задачите е да търсят
костите на загиналите
войници от двете страни
на фронта. Така например в Източна Германия
е открит масов гроб от
войната, където младите

Германският външен министър Франк-Валтер Щайнмайер в Немския исторически музей в Берлин, 2015 г.
доброволци усърдно работят. Пресяват със сито
земята, защото може би
там ще намерят парченце
обгоряла хартия, която ще
им даде отговора на кого
принадлежат намерените
човешки кости. Една от доброволките споделя: „Ние не
се отнасяме към тях като
към мъртви… За нас те са
живи хора и няма значение
кого намираме – руски или
немски войник.”
Близо до Петербург също
руско-немски екипи работят, за да открият останките на хиляди убити и изчезнали, за да ги погребат
в един общ гроб.
Един немски ветеран разказва, че осем пъти е бил в
Сталинград (дн. Волгоград).
И когато там се е срещал
с руски ветеран, който е
стрелял срещу него и срещу
когото самият той е стрелял, винаги се прегръщат.
Това, казва той, е „дружба,
дружба между народите”.
От друга страна миналата година в българския
парламент течаха дебати
дали 9 май да бъде сменен с
8 май, което показа за пореден път безхарактерност и
желание за подмолно заличаване на факти и събития.
Но здравият разум надделя
и в приетата декларация по
повод 70-годишнината от
капитулацията на нацистка Германия във Втората
световна война, депутатите признаха датата 9
май, като не забравиха да
споменат, че изразяват
признателността си към
българските воини, сражавали се във войната.
А те – воините, си заминават един по един. Няма
как, годините минават
безвъзвратно. Военното
поколение имаше героична
и трагична съдба. Отиват
си, а ние сме безсилни от
това, че не успяхме да им
зададем навреме всички въпроси, които ни вълнуваха.

Никога няма да разберем
толкова много подробности. Много от тях с неохота
разказваха какво са преживявали и ни беше неловко
да ги питаме за войната.
Въпросите засядаха като
буца на гърлото. Може би
от страх да не предизвикаме болезнени спомени. Но
те оставят след себе си
своите наследници – внуци
и правнуци, поколението,
което бе родено в мир и
чиято основна задача ще
бъде да запази този мир.
Оставят и спомените си,
разказани от талантливото перо на новочерненката
Стоянка Павлова в нейната
книга „Сред снежната пустош”. Както и историите,
записани с любопитство от
ученици – миналата година
по повод 70-годишнината
от края на Втората световна война интересни
теми разработиха Габриела
Иванова, Селена Дамянова
и Ралица Акпунарлиева от
СОУ „Йордан Йовков”, Ирина Тотева, Моника Данчева,
Радостина Пейчева, Християна Христова и Десислава Иванова от СОУ „Христо
Ботев”.
А на нас ни остава да
уважаваме историческия
избор, направен в онези години и да помним, че до края
на Втората световна война се стигна чрез подвига
на много държави и народи,
всеки, от които допринесе
за победата и мира, както
и да помним, че България е
била част от европейската
съпротива – нещо, което
в последните години се
пренебрегваше и се споменаваше между другото и с
голяма доза сарказъм. Не
бива да позволяваме заличаване на миналото и забвение. Поне на 9 май нека да
си спомним за онези, които
донесоха мира и победата
с едно цвете на местата,
съхраняващи паметта, за
да ни има днес нас в Европа.
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„Книжке, разкажи ми!“ Христос Воскресе в Старо село
П

Маргарита ИВАНОВА
о повод 23 април –
международния ден на
книгата в ОУ“Свети
Свети Кирил и Методий“,
село Нова Черна се проведоха редица инициативи за
насърчаване на четенето.
В организираните дейности
се включиха ученици от 1
до 4 клас. Децата се включиха в Маратон по четене,
решаваха кръстословици,
разпознаваха приказки по
илюстрации и приказни
герои, състезаваха се по
краснопис. Включиха се в
забавни игри, в които демонстрираха знанията си
по четене и разказване на
приказка. Малките ученици

направиха радостта им
още по-пълна. Всяко дете
получи подарък – книжка
и приказен пъзел, както и
много лакомства.
Учениците от 2 клас с
класен ръководител Марияна Александрова участваха
в Маратон на четенето,
като всяко дете бе избрало
любима приказка, която да
прочете на съучениците
си. След това направиха
препис на кратки приказки
с идеята да ги илюстрират
се забавляваха много, а и подвържат като „Книжка
от 1 клас с класен ръково- родителите и гостите сладкодумна“.
дител Маргарита Иванова
Традицията да четат

книжки спазиха и учениците
от 3 клас, с класен ръководител Венелин Димов.
Порасналите вече третокласници се включиха в
Маратон на четенето, но
решиха, че ще организират
празника си като игра, за да
има и победители. Набързо
си направиха зарче, което
даваше шанс на всяко дете
да се докосне до нещо непознато и интересно.
Радостта беше в очите
им, в желанието да четат
и пишат, да се забавляват.
И нали затова са празниците!

„Бог показа толкова голяма
любов към света, че даде своя
единороден Син, та всеки, който
проявява вяра в него, да не бъде
унищожен, но да има вечен живот."
Йоан 3:16
Тази година в Старо село Христовото Възкресение бе придружено
от още едно събитие - освещаване
на 6-метров кръст, разположен на
хълма северозападно от селото.
Група земеделци ентусиасти, решават да поставят стоманен кръст,
който да стане символ на селото.

За празника, по стара българска
традиция, отец Илия освети
курбан. За да бъде изпълнен
духа на празника, на трапезата
присъстваха и дъхави домашни
козунаци, пъстри великденски
яйца и всичко, което сръчните
селски ръце приготвят с любов.
Още в ранни зори, на 1 май, към
мястото на събитието започна
да се събира множество от хора
– местни и гости на селото. Усещаше се дух на съпричастност и
благодарност. След тържествената част, самодейци от селото
в автентични староселски носии,
направиха празника пълен с
чудни български песни и кръшно
право хоро.
Българинът е дарител по дух
и по съвест. Той има съзнание за
това, че трябва да допринася за
развитието на общността в която
живее. Той дарява от спестеното
и в нашия случай иска да остане
анонимен. Човек дарява, защото
това е ценност за него, защото е
възпитан по този начин, има тази
чувствителност и съзнанието, че
може да промени нещо, т.е. има
и самочувствието, че може да
участва в процесите на израстване.
И както е изписано: „Да спи под

Великденско ехо
камък злото, да ни среща винаги
Кръстът бе издигнат на друга добро! Бог да благослови и пази
знаменателна за нас българите България! Амин! “
дата – 3 март. Освещаването му
Христос Воскресе!
обаче бе подготвено за Великден.
Маргарита ИВАНОВА

ЦДГ "Славянка", Тутракан:
ителите от село Варненци и тази година посрещнаха Великден и 1 май сред красивата природа и
разцъфналите божури.
Спортни игри, танци и забавления съпътстваха
празничния ден, коментира кметът на селото Снежана
Михайлова.

Ж

Чук! Чук!
Яйчице,
нарисувах ти лице
със странички червени,
със очички зелени
и с носленце лилаво –
да ми бъдеш най-здраво!
Велик четвъртък, най-важният ден от Страстната
седмица и първият преди
празника Възкресение Христово, в който според традицията се боядисват яйца.
Първото боядисано яйце
трябва да бъде червено. С
него се прави кръстен знак

еликденска работилничка.за децата от с. Стефан
Караджа, община Главиница организира местното
читалище "Просвета".

В

върху челата на децата, а
после и на всички останали от семейството. Това
яйце се оставя настрани
от другите и се подменя
с миналогодишното, което
досега е стояло в къщата,
за да носи здраве, радост
и щастие на нейните обибучение "Правила за поведение при бедствия" бе проведено с
татели.
екипа на ЦДГ"Славянка" на 3 май т.г., информира директорът
Тази традиция служиДимитрина Панайотова.
телите от НЧ "Христо
Обучител
на участниците бе инспектор инж. Явор Минков от Областна
Ботев-1901 г.", с. Зафирово
обясниха на децата от дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Силистра.
селото и заедно боядисаха
великденските яйца.

О

ецата от група"Далматинци" поднесоха своята
великденска изненада за децата от Центъра за
настаняване от семеен тип в Тутракан.
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„Развитието на България На Девети май в Москва
от 1989 г. до 01.01.2016 г.“
2. Превратът - началото на
„перестройката“ в България

ɄɪɢɫɬɢɹɧɄȺɅɑȿȼ

Продължение от бр.17
идването на власт на последния лидер на КПСС
Михаил Горбачов, традиционно добрите отношения между България и СССР започват да
охладняват. Причината за това е
неразбирателството на българския
държавно-партиен ръководител Тодор Живков с неговият млад колега
от Москва. Живков е доайен сред
социалистическите ръководители
и се ползва с уважение на всички
лидери на държави от социалистическия лагер. Това отношение
към него предизвиква ревността на
Горбачов и опасенията, че Живков
открито критикува неговите предложения за преустройство като
неефективно и разрушителни.
Предложенията за преустройство, които предлага Горбачов са в
сферата на свободата на словото и
печата, свобода в икономическите
отношения, чрез освобождаване
на производството от държавното
планиране и даване възможността
за самостоятелно планиране и продажби на стоки и услуги.
Основната пропагандирана идея
е ново социалистическо общество
с форми както на социалистическо
управление, така и на капиталистическо. Той се обявява за запазване
на функцията на държавата в обществения сектор, но премахване
на монопола й.
Издига се в лозунг новият социализъм, нарече „социализъм с
човешко лице“.
На 10.11.1989 г. , след предварителна договорка с Горбачов,
част от Политбюро предлага да
се гласува оставката на Тодор
Живков като държавен и партиен
ръководител пред ЦК на БКП. Тази
точка не е съгласувана с него. С
този акт на смяна, се слага край на
35-годишното управление на Тодор
Живков и се поставя началото на
„перестройката“.
Членовете, поели ангажимента
да организират преврата срещу
Живков са новите държавни ръководители. Това са Петър Младенов избран за председател на Държавен
съвет и Андрей Луканов, избран за
министър-председател.
Правителството
на Андрей Луканов
Въпреки близките отношения
между новите държавно-партийни
лидери, Горбачов не сменя политиката спрямо България, но и новите
водачи не се опитват да променят
това. Те усилено вървят към въвеждане на радикална либерализация
на пазара и политическите отношения. Парадоксален е фактът, че
именно правителството на вече
преименувалата се Комунистическа
в Социалистическа партия, кани
ръководството на Американската
търговска камара да изготви план
за въвеждането на т.нар. „шокова
либерализация“ на общественоикономическите отношения, познат
в България като Планът „Ран-Ът“, по
фамилните имена на неговите автори Ричарт Ран и Роналд Ът. Самите
автори признават, че този модел все
още не е изпробван в никоя друга
държава и това ще бъде неговото
първо приложение. Докладът става
публичен няколко години по-късно.

С

Част от участниците в тогавашното
правителство твърдят, че е имало
допълнителна секретна част с гриф
„строго секретно", която все още
не е публикувана. Тя предвижда
ликвидирането на 2400 държавни
предприятия за една година, което
съставлява 2/3 от общия брой държавни предприятия. Изготвянето
на плана става в периода 1990-91
г., в правителството на новия първи
секретар на БСП – Андрей Луканов.
Планът предвижда следните етапи:
Либерализация, Дерегулация, Приватизация.
Това са три взаимно свързани
компонента на неолибералната
политика, които е трябвало да бъдат
приложени за кратък период от време върху българската икономика.
В същото време, тези издигнати
лозунги коренно се разминават с
политическото говорене и на Горбачов, и на новото българско ръководство, което говори за запазване
на социалистическата система на
управление, но промяна в икономическите разбирания и от части в
обществените.
Правителството на Андрей Луканов официално отказва да прилага
стратегията „Ран- Ът“, но неофициално правителството налага мораториум на плащанията на външния
дълг, като по този начин предизвиква намесата на МВФ, за да защити
правата на кредиторите, да бъде избран модел на прехода, насочен към
„максимално бързо възстановяване
платежоспособността на страната по
външния дълг”.
„Последният е известен в практиката на МВФ като „неолиберален модел на шоковата терапия”,
прилаган масово в страните от
Латинска Америка, а в последствие
и в страните от Централна и Източна
Европа (СЦИЕ). Този модел изисква
приватизацията да бъде така осъществена, че да генерира максимално голям приток на конвертируема
валута, за да започне изплащането
на външния дълг. На практика това
е възможно само чрез привличане
на чуждестранни инвеститори. Ето
защо се налага следното уточнение
относно същността на предпочитания от МВФ неолиберален модел
на шоковата терапия: той трябва да
осигури „максимизиране на притока
на чуждестранна конвертируема
валута в реформиращата се страна”
чрез гарантиране на максимална
възвръщаемост и сигурност в полза
на чуждестранните инвестиции.
За целта са необходими
следните условия и политики:
Първо, максимално по обхват
(неселективно) дерегулиране на
разпределението и използването
на икономическите ресурси на
страната чрез предотвратяване на
възможността правителството да
проектира и осъществява дългосрочна структурна политика – създаване на „минималистична държава”.
Целта е да се максимизира размера
на подлежащите на приватизация
национални активи и ресурси, като
предпоставка за привличане на
чуждестранни инвестиции в конвертируема валута.
Второ, ограничаване (в максимално възможната степен) участието на
левовите спестявания на местното
население в приватизацията на
държавните активи.
Трето, създаване на достатъчно сигурност за чуждестранните
инвеститори чрез елиминиране на
валутно-курсовия риск.
Четвърто, създаване на условия

за осигуряване финансова стабилност в българската икономика като
гаранция за интересите на чуждестранните кредитори. Това се постига
чрез въвеждане на надеждна котва
на ценовото равнище.
Пето, въвеждане на пълна конвертируемост на националната
валута (отваряне на капиталовата
сметка на платежния баланс) като
предпоставка за:
а) премахване на ограниченията
пред свободния приток и изтичането
на капитали от страната;
б) предоставяне на максимално
широко поле за инвестиране в
местната икономика и то приоритетно в най-апетитните за частните
инвеститори области, където е
възможно чрез увеличаване на
цените да се реализират най-бързи
печалби (включително посредством
надуване на спекулативни балони
в имотния сектор, на фондовата
борса и др.) – чрез придобиване
на монополно положение, както
и чрез инвестиране в сектора на
нетъргуемите стоки и услуги, които
са защитени от конкурентния натиск
на международните пазари;
в) приток на портфейлни инвестиции, лихвен арбитраж и др.
Шесто, успешно приключване на
преговорите с Парижкия и Лондонския клуб и сключване на сделката
за възобновяване на плащанията на
България по външния дълг.
Първите пет условия и политики
изразяват насочеността на неолибералния модел към максимизиране
притока на чуждестранни капитали,
чрез неселективна приватизация
и дерегулиране. Целта е на чуждестранните инвеститори да се
предостави „допълнителна екстра”
- реализиране на бързи печалби
чрез неконкурентно поведение.
Нещо повече, неселективното дерегулиране означава отслабване
на държавната намеса във всички
сфери на обществения живот. Например, произтичащото прилагане
на „меки” законови ограничения
срещу корумпираните държавните
служители, е начин да бъдат значително поевтинени подлежащите
на приватизация активи. Срещу
подкуп, инвеститорът може да
закупи имущество на многократно
по-ниска от реалната му стойност,
където изгодата от поевтиняването
многократно надхвърля размера на
подкупа.
Обобщението, което може да
се направи, е че дори открито да
не се съгласява с неолибералната
стратегия на плана“Ран-Ът“, то
правителството прави така, че чрез
намесата на МВФ да го осъществи,
но под претекст, че е под натиск на
Валутния фонд.
В резултат от това започва разрухата на българската индустрия,
селско стопанство, лека промишленост и всички обществени форми на
производство.
Казаното до тук означава, че
изборът на модел на пазарната реформа не можеше да бъде направен
самостоятелно като решение на
българското демократично мнозинство. В него се налагаше да участва
и МВФ като представител на засегнатите кредитори и като проводник
на техните интереси. По този начин
се стигна до противопоставяне на
възможността на демократичното
мнозинство в България - да реализира прагматичният модел на прехода.
Какво можеше да бъде?
Четете в следващият брой на
вестник „Тутракански глас“

от стр. 3 ɢɩɥɹɫɤɚɬɫɪɴɰɟɦɥɚɞɢɬɟ«ɋ
ɞɭɦɢɬɟɫɴɦɞɨɬɭɤ
ɋɪɟɞ ɬɴɥɩɚɬɚ ɟ ɩɴɥɧɨ ɫ
ɜɟɬɟɪɚɧɢɩɪɟɩɥɚɜɚɥɢɨɤɟɚɧɚ
ɢɥɢ ɩɪɟɥɟɬɟɥɢ ɫɴɫ ɫɚɦɨɥɟɬ
ɨɬ ɦɴɝɥɢɜɢɹ Ⱥɥɛɢɨɧ ɢɥɢ ɨɬ
ɛɪɟɝɨɜɟɬɟɧɚɋɟɧɚȼɫɢɱɤɢɬɟ
ɫɚɫɛɨɣɧɢɬɟɫɢɭɧɢɮɨɪɦɢɢɫ
ɛɨɣɧɢɬɟɫɢɨɬɥɢɱɢɹɂɜɫɢɱɤɢ
ɫɚ ɭɯɢɥɟɧɢ ɞɨ ɭɲɢ ɑɟ ɤɚɤ
ɢɧɚɱɟ ± ɦɨɫɤɨɜɱɚɧɢ ɝɢ ɧɨɫɹɬ
ɩɨɱɬɢ ɧɚ ɪɴɰɟ ɇɨ ɧɚɣɦɧɨɝɨ
ɫɴɦ ɫɟ ɜɩɟɱɚɬɥɹɜɚɥ ɨɬ Äɹɧɤɢ
ɛɨɣɫ³Ɋɭɫɧɚɰɢɬɟɭɤɪɚɢɧɰɢɬɟ
ɛɟɥɨɪɭɫɢɬɟ ɛɪɢɬɚɧɰɢɬɟ ɢ
ɮɪɚɧɰɭɡɢɬɟ ɧɟ ɫɚ ɢɦɚɥɢ ɢɡɛɨɪ ȼɨɣɧɚɬɚ ɛɢɥɚ ɧɚ ɩɪɚɝɚ
ɢɦ ɩɨɞɩɚɥɜɚɥɚ ɞɨɦɨɜɟɬɟ
ɢɦɇɨɋȺɓɫɚɛɢɥɢɞɚɥɟɱɨɬ
ɜɨɣɧɚɬɚ ɂ ɜɴɩɪɟɤɢ ɜɫɢɱɤɨ
ɩɨɜɟɱɟɬɨ ɨɬ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɬɟ
ɜɨɣɧɢɰɢɫɚɛɢɥɢɞɨɛɪɨɜɨɥɰɢ
ɑɟɫɬ ɢ ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ ɢ ɧɚ ɬɟɡɢ
ɞɨɛɥɟɫɬɧɢ ɦɴɠɟ ɤɨɢɬɨ ɫɚ
ɢɡɩɴɥɧɢɥɢɫɜɨɹɞɴɥɝɤɴɦɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹɬɚ
Ɂɧɚɦ ɱɟ ɢ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ
ɜɟɬɟɪɚɧɢ ɛɢ ɢɦ ɩɪɢɥɢɱɚɥɨ ɞɚ ɫɚ ɬɭɤ Ɍɟ ɧɟ
ɫɚ ɬɨɥɤɨɜɚ ɦɧɨɝɨ ɧɨ ɩɨ
ɛɨɣɧɢɬɟ ɩɨɥɟɬɚ ɧɚ ɘɝɨɫɥɚɜɢɹ ɢ ɍɧɝɚɪɢɹ ɱɟɫɬɧɨ
ɫɚɢɡɩɴɥɧɢɥɢɜɨɢɧɫɤɢɹɫɢ
ɞɴɥɝɯɢɥɹɞɢɨɬɬɹɯɫɚ
ɨɫɬɚɧɚɥɢɡɚɜɢɧɚɝɢɬɚɦȺ
ɧɚ ɩɴɪɜɢɹ ɉɚɪɚɞ ɧɚ ɉɨɛɟɞɚɬɚɚɤɨɫɟɜɝɥɟɞɚɬɟɜ
ɤɚɞɪɢɬɟ ɧɚ ɤɢɧɨɯɪɨɧɢɤɚɬɚɧɚɱɟɥɨɧɚɜɨɣɧɢɲɤɢɹ
ɛɥɨɤ ɧɚ ,,,ɬɢ ɍɤɪɚɢɧɫɤɢ
ɮɪɨɧɬ ɫɪɟɞ ɫɟɞɦɢɧɚɬɚ
ɩɪɨɫɥɚɜɟɧɢ ɫɴɜɟɬɫɤɢ ɝɟɧɟɪɚɥɢɫɟɞɦɢɹɬɨɬɥɹɜɨ
ɟ ɧɚɲɢɹɬ ɝɟɧɟɪɚɥ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɋɬɨɣɱɟɜ Ʉɚɡɜɚɬ
ɱɟɬɨɣɛɢɥɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɹɬ
ɱɭɠɞɟɫɬɪɚɧɟɧɝɟɧɟɪɚɥɨɬ
ɚɧɬɢɯɢɬɥɟɪɢɫɬɤɚɬɚɤɨɚɥɢɰɢɹ ɩɨɤɚɧɟɧ ɞɚ ɭɱɚɫɬɜɚ
ɜ ɉɚɪɚɞɚ Ɇɚɪɲɢɪɭɜɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɬ ɝɟɧɟɪɚɥ ɢ ɫɹɤɚɲ
ɜɫɢɱɤɨɩɨɨɫɨɛɟɧɧɚɱɢɧɫɢɦɭ
ɩɪɢɥɹɝɚɢɧɚɤɪɢɜɟɧɚɬɚ ɫɚɦɨ
ɧɟɝɨɜɚɬɚ  ɲɚɩɤɚ ɧɚɥɹɜɨ ɢ
ɡɚɤɨɜɚɧɚɬɚɧɚɪɚɦɨɬɨɦɭɝɨɥɚ
ɫɚɛɹɢɨɬɥɹɬɨɬɨɦɭɤɚɬɨɫɬɚɬɭɹɨɬɤɪɴɫɬɚɧɚɝɨɪɟɬɹɥɨ«
ɂɜɫɟɩɚɤɤɨɥɤɨɬɪɹɛɜɚɞɚ
ɟɢɡɫɬɪɚɞɚɥɟɞɢɧɧɚɪɨɞɡɚɞɚ
ɫɟɫɴɛɟɪɚɬɬɭɤɫɩɨɧɬɚɧɧɨɬɨɥɤɨɜɚ ɦɧɨɝɨ ɯɨɪɚ ɢ ɞɚ ɩɨɩɟɹɬ
ɨɬ ɞɭɲɚ ɡɚ ɬɨɜɚ ɤɨɟɬɨ ɧɹɦɚ
ɞɚ ɫɟ ɜɴɪɧɟ ɢ ɧɟ ɛɢɜɚ ɞɚ ɫɟ
ɩɨɜɬɚɪɹɁɚɩɹɜɚɢɧɚɲɚɬɚɝɪɭɩɚɩɟɫɟɧɬɚɡɚȺɥɶɨɲɚɉɟɟɦ
ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɧɨ ɨɤɨɥɨ ɧɚɫ
ɬɭɬɚɤɫɢɫɟɨɛɪɚɡɭɜɚɝɪɭɩɚɨɬ
ɦɥɚɞɢɯɨɪɚɌɟɩɟɹɬɧɚɪɭɫɤɢ
ɂɹɡɧɚɹɬɩɭɫɬɢɬɟɦɭɪɭɫɧɚɰɢ
ɉɟɹɬɹɞɨɤɪɚɹ
ɋɥɟɞ ɬɨɜɚ ɡɚɩɨɱɜɚ ɡɚɪɹɬɚ
ɂ ɫ ɜɫɟɤɢ ɜɡɪɢɜ ɧɚ ɨɝɧɟɧɢɬɟ
ɛɭɤɟɬɢɜɧɟɛɟɬɨɧɚɞɨɝɪɨɦɧɢɬɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɟ ɥɸɲɜɚ ɤɚɬɨ
ɜɴɡɞɢɲɤɚ ɨɬ ɫɬɨɬɢɰɢ ɯɢɥɹɞɢ
ɝɴɪɞɢ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɧɟɩɨɞɩɪɚɜɟɧɨɢɫɤɪɟɧɨÄɍɪɚ³
ɢɦɚɣ
ɉɨɫɟɳɚɜɚɦɟɆɭɡɟɹɧɚȼɴɨɪɴɠɟɧɢɬɟɫɢɥɢɜɆɨɫɤɜɚ
ɉɨɞɟɞɧɚɫɧɢɦɤɚɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞɤɚɬɚɡɚɤɪɢɜɚɫɪɴɤɚɧɚɞɩɢɫɚɇɚɫɧɢɦɤɚɬɚ±ɦɥɚɞɨɦɨɦɱɟɩɨɱɬɢɞɟɬɟɧɨɫɧɚɩɴɥɧɨ
ɩɨɛɟɥɹɥɚ ɤɨɫɚ ɉɨɪɬɪɟɬɴɬ
ɧɟɭɥɨɜɢɦɨɧɚɩɨɦɧɹɧɟɩɨɡɧɚɬɨɥɢɰɟɨɬɩɨɧɨɜɨɜɪɟɦɟ
ÄɌɨɣɟɭɱɚɫɬɧɢɤɜɩɚɪɬɢɡɚɧɫɤɨɬɨɞɜɢɠɟɧɢɟɜȻɟɥɨɪɭɫɢɹ
± ɪɚɡɤɚɡɜɚ ɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞɤɚɬɚ
±Ɂɚɥɨɜɟɧɨɬɧɟɦɰɢɬɟɢɧɤɜɢɡɢɪɚɧɪɚɡɫɬɪɟɥɹɧɢɧɟɞɨɭɛɢɬ
ɟɡɚɪɨɜɟɧɜɨɛɳɝɪɨɛɍɫɩɹɜɚ
ɞɚɢɡɥɟɡɟɨɬɡɟɦɹɬɚɈɰɟɥɹɜɚ
Ɍɨɝɚɜɚɧɚɝɨɞɢɧɢɩɨɥɭɱɚɜɚ
ɩɴɪɜɚɬɚ Ɂɥɚɬɧɚ ɡɜɟɡɞɚ ɧɚ
Ƚɟɪɨɣ ȼɬɨɪɚɬɚ ɫɢ ɡɜɟɡɞɚ ɧɚ
ȽɟɪɨɣɧɚɋɋɋɊɤɨɫɦɨɧɚɜɬɴɬ
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ɏɟɨɤɬɢɫɬɨɜ ɩɨɥɭɱɚɜɚ ɡɚ ɭɫɩɟɲɟɧ ɩɨɥɟɬ ɜ
Ʉɨɫɦɨɫɚ³
Ɂɚ ɬɨɜɚ ɫɟ ɩɢɬɚɦ ɨɬɧɨɜɨ
ɞɚɥɢ ɜɫɢɱɤɨ ɟ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɡɚ
ȼɟɥɢɤɚɬɚɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɚɜɨɣɧɚ"

ɬɢɪɚɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɡɚɒɢɩɤɚ
ɍɤɪɚɢɧɟɰɴɬ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɅɟɥɸɲɟɧɤɨȾɚɥɢɩɪɟɡɜɨɣɧɚɬɚɫɟ
ɟɱɭɜɫɬɜɚɥɭɤɪɚɢɧɟɰɤɚɤɜɢɬɨ
ɫɟɱɭɜɫɬɜɚɬɭɤɪɚɢɧɰɢɬɟɫɟɝɚ"
Ⱦɚɥɢ ɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥ ɬɨɝɚɜɚ
ɱɟ ɫɟɝɚɲɧɢɬɟ ɭɤɪɚɢɧɰɢ ɳɟ
ɛɴɞɚɬɞɪɭɝɢ"
Ɂɚɩɨɱɜɚ ɩɚɪɚɞɴɬ ɇɟ ɝɢ
ɜɢɠɞɚɦ ɧɨ ɡɧɚɦ ɱɟ ɩɴɪɜɢ
ɦɢɧɚɜɚɬɜɟɬɟɪɚɧɢɬɟɌɪɢɛɚɬɚɥɶɨɧɚȽɟɪɨɢɧɚɋɋɋɊɢɩɴɥɧɢ
ɤɚɜɚɥɟɪɢɧɚɨɪɞɟɧɚÄɋɥɚɜɚ³
Ɇɨɠɟɛɢɫɪɟɞɬɹɯɢɦɚɠɢɜɢɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɜɩɴɪɜɢɹɉɚɪɚɞɧɚ
ɉɨɛɟɞɚɬɚ«ɋɥɟɞɬɹɯɬɪɴɝɜɚɬ
ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɢɬɟ Ɍ ȼɨɞɢ ɝɢ
Äɧɚɲɢɹɬ³ ɦɚɪɲɚɥ ɋɥɟɞ ɬɹɯ
ɜɴɪɜɹɬÄɄɚɬɸɲɢɬɟ³ɉɪɨɫɬɢɱɤɢ
ɢɫɬɪɚɯɨɜɢɬɢɤɚɬɨɦɢɥɢɨɧɢɬɟ
ɢɫɬɢɧɫɤɢ Ʉɚɬɸɲɢ ɩɪɟɝɥɚɞɭɜɚɥɢ ɰɹɥɚɬɚ ɜɨɣɧɚ ɡɚɞ
ɫɬɪɭɝɨɜɟɬɟ ɢɥɢ ɡɚɞ ɪɚɥɚɬɚ ɢ
ɩɨɥɭɱɢɥɢɢɡɜɟɫɬɢɟɬɨÄɉɚɞɧɚɥ
ɫɴɫɫɦɴɪɬɬɚɧɚɯɪɚɛɪɢɬɟ³
Ⱥ ɚɡ ɱɭɠɞɟɧɟɰɴɬ ɪɨɞɟɧ ɜ
ɝɨɞɢɧɚɬɚɧɚɉɨɛɟɞɚɬɚɝɥɟɞɚɦ
ɤɚɤ ɤɴɦ ɑɟɪɜɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞ
ɛɴɪɡɚɬ ɨɪɴɠɢɹɬɚ ɢɡɜɨɸɜɚɥɢ
ɬɚɡɢɉɨɛɟɞɚȼɫɢɱɤɨɟɤɚɬɨɧɚ
ɤɢɧɨɥɟɧɬɚ ɢ ɧɟ ɫɴɜɫɟɦ ɜɢɠɞɚɥɫɴɦɝɨɧɨɫɹɤɚɲɝɨɝɥɟɞɚɦ
ɡɚ ɩɪɴɜ ɩɴɬ ɋɪɟɞ ɝɪɨɯɨɬɚ
ɦɭɡɢɤɚɬɚ ɫɪɟɞ ɜɫɢɱɤɨ ɤɨɟɬɨ
ɢɡɩɢɬɜɚ ɬɨɡɢ ɜɟɥɢɤ ɧɚɪɨɞ ɧɚ
ɜɟɥɢɤɡɚɧɟɝɨɞɟɧɫɟɩɢɬɚɦÄȺ
ɤɚɤɜɨɬɪɹɛɜɚɞɚɢɡɩɢɬɜɚɦɚɡ"³
Ɉɬɝɨɜɨɪɴɬ ɟ ɧɟɟɞɧɨɡɧɚɱɟɧ
ɡɚɳɨɬɨɦɨɹɬɧɚɪɨɞɤɚɬɨɰɹɥɨ
ɧɟ ɛɟɲɟ ɩɨɞɝɨɬɜɟɧ ɡɚ ɬɨɜɚ
ɤɨɟɬɨɦɭɞɨɧɟɫɟɬɚɡɢɉɨɛɟɞɚ
ɂ ɜɫɟ ɩɚɤ ɤɚɬɨ ɧɚɣɫɢɥɧɚɬɚ
ɱɚɫɬ ɧɚ ɨɬɝɨɜɨɪɚ ɩɪɟɞ ɦɟɧ
ɡɚɫɬɚɜɚɬ ɨɱɢɬɟ ɧɚ ɟɞɧɚ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɤɚ ɦɚɣɤɚ ɤɨɹɬɨ ɥɢɱɧɨ
ɩɨɡɧɚɜɚɯ ȼɫɹɤɚ ɝɨɞɢɧɚ ɜ
ɞɟɧɹɧɚɫɦɴɪɬɬɚɧɚɭɛɢɬɢɹɫɢ
ɫɢɧ ɬɹ ɪɚɡɤɚɡɜɚɲɟ ɧɟɝɨɜɚɬɚ
ɢɫɬɨɪɢɹɇɢɟɹɡɧɚɟɯɦɟɡɚɳɨɬɨɜɫɹɤɚɝɨɞɢɧɚɧɚɬɨɡɢɞɟɧɹ
ɩɨɫɟɳɚɜɚɯɦɟ ɚ ɬɹ ɪɚɡɤɚɡɜɚɲɟɡɚɳɨɬɨɧɟɦɨɠɟɲɟɞɚɧɟ
ɪɚɡɤɚɡɜɚ Ⱦɨɤɚɬɨ ɝɨɜɨɪɟɲɟ
ɨɱɢɬɟ ɣ ɫɬɨɹɯɚ ɲɢɪɨɤɨ ɨɬɜɨɪɟɧɢɨɝɪɨɦɧɢɧɟɦɢɝɚɳɢɨɱɢ
ɫɢɧɢɤɚɬɨɧɟɛɟɬɨɧɚɞȻɚɥɤɚɧɚ
Ɍɟɜɟɱɟɧɟɦɨɠɟɯɚɞɚɩɥɚɱɚɬ
ɛɹɯɚ ɢɡɩɥɚɤɚɥɢ ɫɴɥɡɢɬɟ ɫɢ
ɇɢɤɨɝɚ ɧɟ ɫɴɦ ɜɢɠɞɚɥ ɧɟɳɨ
ɯɟɦɠɢɜɨɯɟɦɩɨɫɬɪɚɲɧɨɨɬ
ɬɟɡɢɨɱɢ
Ɂɚɬɨɜɚɤɨɝɚɬɨɫɥɭɲɚɦɝɪɨɯɨɬɚ ɧɚ ɨɝɪɨɦɧɢɬɟ ɜɥɟɤɚɱɢ ɢ
ɝɥɟɞɚɦ ɫɬɪɚɯɨɜɢɬɨ ɩɨɤɥɚɳɚɳɢɬɟɫɟɡɚɞɬɹɯɪɚɤɟɬɢɫɢɦɢɫɥɹ Äɋɩɟɬɟ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɞɨɛɪɢ
ɯɨɪɚɌɚɤɚɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɟ³
Ⱥɜɟɱɟɪɬɚ«ȿɯɬɚɡɢɜɟɱɟɪ
ɧɚɢɦɚɣȺɤɨɧɟɛɹɯɹɜɢɞɹɥ
ɧɹɦɚɲɟɞɚɩɨɜɹɪɜɚɦɱɟɦɨɠɟ
ɞɚɛɴɞɟɬɚɤɚɜɚɉɪɟɞɫɬɚɜɟɬɟ
ɫɢ ɞɜɚɬɚ ɨɝɪɨɦɧɢ ɫɴɫɟɞɧɢ
ɩɥɨɳɚɞɚɧɚɬɹɯɫɴɛɪɚɧɢɧɚɞ
ɯɢɥɹɞɢɱɨɜɟɤɚɦɥɚɞɢɫɬɚɪɢ ɢ ɞɟɰɚ ɯɨɪɚ ɤɨɢɬɨ ɧɢɤɨɣ
ɧɟɟɜɢɤɚɥɧɨɬɟɜɟɱɟɝɨɞɢɧɢɫɟɫɴɛɢɪɚɬɬɚɤɚɋɴɛɢɪɚɬ
ɫɟɧɚɝɪɭɩɢȼɫɪɟɞɚɬɚɟɬɚɛɟɥɚɬɚɧɚɜɨɢɧɫɤɚɬɚɱɚɫɬɨɤɨɥɨ
ɧɟɹɫɚɜɟɬɟɪɚɧɢɬɟɈɤɨɥɨɬɹɯ
±ɜɫɢɱɤɢɨɫɬɚɧɚɥɢȼɹɪɧɨɢɦɚ
ɜɟɱɟɬɚɛɟɥɢɩɨɞɤɨɢɬɨɬɴɠɧɨ
ɫɬɨɹɬ ɫɚɦɨ ɩɨ ɟɞɢɧ ± ɞɜɚɦɚ
ɜɟɬɟɪɚɧɢ« ɂɦɚ ɤɢɬɚɪɢ ɢɦɚ
ɛɚɹɧɢ ɢ ɯɚɪɦɨɧɢɤɢ ɂ ɩɟɫɧɢ
Ɍɨɜɚɫɚɩɟɫɧɢɨɬɨɤɨɩɢɬɟɢɨɬ
ɮɢɥɦɢɬɟ ɡɚ ɜɨɣɧɚɬɚ Ɂɧɚɱɢ
ɬɚɤɚɫɟɩɟɟɥɢɬɟɋɨɛɬɟɝɧɚɬɢ
ɥɢɰɚɜɩɨɥɭɫɦɹɯɢɩɨɥɭɩɥɚɱɜ
ɩɨɥɭɫɤɪɴɛɢɜɩɨɥɭɬɴɪɠɟɫɬɜɨ
Ɍɟɡɢ ɬɚɧɰɢ ɦɟɠɞɭ ɛɨɟɜɟɬɟ
Ɂɧɚɱɢ ɬɚɤɚ ɫɚ ɝɢ ɢɝɪɚɟɥɢ ɬɨɝɚɜɚɁɜɴɧɜɚɬɨɪɞɟɧɢɬɟÄȾɪɴɠ
ɫɟɦɨɦɱɟ³ɂÄɦɨɦɱɟɬɨ³ɜɟɱɟ
ɧɚɞɬɟɢÄɦɨɦɢɱɟɬɨ³ɫɩɨɫɪɟɛɪɟɧɢɤɨɫɢɢɝɪɚɹɬ«Äɇɚɩɭɤ
ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɫɦɴɪɬɢ³ ɤɚɬɨ ɜ
ɨɧɨɜɚɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɈɳɟɁɚ
ɦɥɚɞɨɫɬɬɚɢɡɝɨɪɹɥɚɜɨɤɨɩɢɬɟ
ɡɚ ɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟ ɡɚ ɫɟɥɚɬɚ ɛɟɡ
ɦɴɠɟ ɡɚ ɦɴɠɟɬɟ ɨɫɬɚɧɚɥɢ
ɛɟɡɫɟɥɚɈɳɟɇɚɨɤɨɥɨɩɟɹɬ

Ɇɨɠɟɥɢɢɡɨɛɳɨɞɚɫɟɧɚɩɢɲɟ
ɜɫɢɱɤɨɡɚɧɚɪɨɞɤɨɝɨɬɨɛɟɫɹɬ
ɪɚɡɫɬɪɟɥɜɚɬɩɨɝɪɟɛɜɚɬɚɬɨɣ
ɜɴɡɤɪɴɫɜɚɢɫɥɟɞɬɨɜɚɩɨɥɢɬɚ
ɜɄɨɫɦɨɫɚ"
ɋɥɟɞɟɞɧɚɝɨɞɢɧɚ
ɇɚ ɢ ɦɚɣ ɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɬɚɤɚ ɱɟ ɩɴɬɭɜɚɯɜɘɝɨɫɥɚɜɫɤɢɹȾɭɧɚɜɫ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɹɤɨɪɚɛÄɋɨɮɢɹ³
ȼɴɡɪɚɫɬɟɧ ɝɟɪɦɚɧɟɰ ɩɨɤɚɧɢ
ɦɟɧ ɩɪɟɜɨɞɚɱɤɚɬɚ ɢ ɨɳɟ
ɧɹɤɨɥɤɨ ɱɨɜɟɤɚ ɧɚ ɩɨ ɟɞɧɨ
ɩɢɬɢɟɫɪɟɞɡɚɤɭɫɤɚɉɨɜɨɞɴɬ
ɫɟ ɨɤɚɡɚ ɫɟɪɢɨɡɟɧ ɧɚ ɢ
ɦɚɣ ɧɚɜɴɪɲɜɚɥ ɱɨɜɟɤɴɬ 
ɝɨɞɢɧɢ ɋɥɟɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɬɟ
ɧɚɡɞɪɚɜɢɰɢ ɦɭ ɩɨɠɟɥɚɯ ɞɚ
ɩɨɫɪɟɳɧɟɦɚɬɚɦɭɝɨɞɢɲɧɢɧɚ ɜ ɫɴɳɢɹ ɫɴɫɬɚɜ Ɍɨɣ
ɩɨɤɥɚɬɢ ɬɴɠɧɨ ɝɥɚɜɚ ɢ ɤɚɡɚ
ÄȺɡɧɚɟɬɟɥɢɱɟɩɪɟɡɝ
ɩɨɫɪɟɳɧɚɯ ɬɭɤ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɫɢ
ɞɟɧ ɤɚɬɨ ɜɨɟɧɧɨɩɥɟɧɧɢɤ"³ ɂ
ɩɨɫɨɱɢɫɩɨɝɥɟɞɸɝɨɫɥɚɜɫɤɢɹ
ɛɪɹɝ ȼɫɢɱɤɢ ɫɟ ɭɦɴɥɱɚɯɦɟ
ɚ ɬɨɣ ɡɚɩɨɱɧɚ ɞɚ ɪɚɡɤɚɡɜɚ

В разговор с
маршал Лелюшенко
Ɋɚɡɤɚɡɜɚɲɟ ɧɟɳɚ ɡɚ ɤɨɢɬɨ
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟ ɧɟ ɝɨɜɨɪɹɬ Ɂɚ
ɬɟɠɤɢɹ ɩɥɟɧ ɜ ɋɋɋɊ ɤɨɝɚɬɨ
ɩɪɢ ɧɟɩɨɫɢɥɧɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɟɦɫɤɢɬɟ ɜɨɟɧɧɨɩɥɟɧɧɢɰɢ ɛɢɥɢ
ɡɚɫɬɚɜɹɧɢ ɞɚ ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɬ
ɬɨɜɚɤɨɟɬɨɛɢɥɢɪɚɡɪɭɲɢɥɢ
ɡɚɬɨɜɚɤɚɤɩɨɱɭɞɨɨɰɟɥɹɥɢ
ɩɪɟɡ ɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɫɟ ɜɴɪɧɚɥ
ɜɴɜ ɎɊȽ Ɂɚ ɬɨɜɚ ɤɚɤ ɡɚɜɚɪɢɥ ɠɢɜɚ ɧɨ ɩɨɥɭɩɨɛɴɪɤɚɧɚ
ɢɡɧɚɫɢɥɜɚɧɚɬɚ ɨɬ ɪɭɫɧɚɰɢɬɟ
ɫɜɨɹɫɟɫɬɪɚ«
ɋɟɬɢɯ ɫɟ ɡɚ ɧɟɳɨ ɤɨɟɬɨ
ɧɢɤɨɝɚɧɟɛɢɯɦɭɝɨɤɚɡɚɥȼ
ɩɚɦɟɬɬɚ ɦɢ ɢɡɫɤɨɱɢɯɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɨɬ ɡɚɩɨɜɟɞɬɚ ɧɚ ɦɚɪɲɚɥɄɚɣɬɟɥɩɪɟɞɢɧɚɩɚɞɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɋɋɋɊ ÄɁɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɢɡɜɴɪɲɟɧɢɨɬɥɢɱɧɢɹɫɴɫɬɚɜ
ɧɚɜɟɪɦɚɯɬɚ«ɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɧɚɜɪɚɠɟɫɤɢɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɥɢɰɚ
ɧɟɟɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɜɴɡɛɭɠɞɚɧɟ ɧɚ ɫɴɞɟɛɧɨ ɩɪɟɫɥɟɞɜɚɧɟ
ɞɚɠɟɜɫɥɭɱɚɢɬɟɤɨɝɚɬɨɬɟɡɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɚ ɜɨɟɧɧɢ ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹ«³ ɋɚɦɨ ɝɨ ɩɨɩɢɬɚɯ
Äɋɟɝɚɨɬɜɢɫɨɬɚɬɚɧɚȼɚɲɢɬɟ
ɝɨɞɢɧɢɢɫɨɩɢɬɚɧɚɜɫɢɱɤɨ
ɩɪɟɠɢɜɹɧɨɤɚɤɜɨɛɢɯɬɟɧɢɤɚɡɚɥɢ"³ȻɟɡɞɚɫɟɤɨɥɟɛɚɟɫɬɚɪɢɹɬɜɨɣɧɢɤɨɬɜɴɪɧɚÄɇɢɤɨɝɚ
ɜɟɱɟɬɨɜɚɞɚɧɟɫɟɩɨɜɬɚɪɹ³
Ɍɨɝɚɜɚ ɨɫɴɡɧɚɯ ɱɟ ɜɫɴɳɧɨɫɬ ɢ ɩɪɟɞɢ ɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɜ
Ɇɨɫɤɜɚ ɩɪɚɡɧɢɤɴɬ ɧɟ ɛɟɲɟ
ɜɟɫɟɥ Ɍɴɪɠɟɫɬɜɟɧ ± ɞɚ ɧɨ
ɧɟ ɢ ɜɟɫɟɥ ɉɪɢɩɨɦɧɢɯ ɫɢ
ɜɴɡɪɚɫɬɧɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɤɚ ɜ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɹ ɯɨɬɟɥ ɧɚ
ɤɨɹɬɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɯ ɡɚ ɩɨɫɪɟɳɚɧɟɬɨɢɡɚɬɨɜɚɤɨɟɬɨɬɹɢ
ɧɟɣɧɢɹɬɧɚɪɨɞɫɚɧɚɩɪɚɜɢɥɢ
ɩɪɟɡ ɜɨɣɧɚɬɚ ɂ ɬɨɝɚɜɚ ɬɚɡɢ
ɠɟɧɚ ɩɪɟɠɢɜɹɥɚ ɜɨɣɧɚɬɚ
ɩɪɟɦɢɧɚɥɚ ɩɪɟɡ ɨɝɴɧ ɜɨɞɚ
ɢ ɦɟɞɧɢ ɬɪɴɛɢ ɧɟɨɱɚɤɜɚɧɨ
ɫɟ ɪɚɡɩɥɚɤɚ ɉɥɚɱɟɲɟ ɬɚɤɚ
ɫɹɤɚɲ ɛɟɲɟ ɡɚɩɚɡɢɥɚ ɬɟɡɢ
ɫɴɥɡɢɛɟɡɫɚɦɚɬɚɬɹɞɚɡɧɚɟ
ɬɨɱɧɨɡɚɬɨɡɢɞɟɧɉɥɚɱɟɲɟɫ
ɯɴɥɰɚɧɟɨɬɞɴɧɨɬɨɧɚɞɭɲɚɬɚ
ɫɢȼɟɪɨɹɬɧɨɢɬɹɫɢɦɢɫɥɟɲɟ
ɱɟɬɨɜɚɧɢɤɨɝɚɧɟɛɢɜɚɞɚɫɟ
ɩɨɜɬɚɪɹ
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ХОБИ
СМЯХ

ɁɞɪɚɫɬɢɤɚɤH"Ɂɚɜɴɪɲɢ ɧɨɳɬɚɟɩɨɥɹɪɧɚ
ɥɢɜɢɫɲɟɬɨ"
Ɂɚɜɴɪɲɢɯɋɞɜɟɞɢɩɥɨɦɢ
ɉɨɩɢɬɚɥɢɪɚɞɢɨȿɪɟɜɚɧ
ɫɴɦɜɟɱɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹɢɩɭɛȾɚɜɹɪɜɚɦɥɢɧɚɩɪɢɹɬɟɥɹ
ɥɢɱɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɫɢɤɨɣɬɨɬɜɴɪɞɢɱɟɠɟɧɚɦɭ
 Ȼɪɚɜɨ Ⱥ ɤɨɥɤɨ ɞɚɜɚɲ ɟɚɧɝɟɥ"
ɦɚɪɭɥɢɬɟ"
ɉɪɢɹɬɟɥɹɬɜɢɜɞɨɜɟɰɥɢɟ"

Работа предлага:

Фирма "Строител" ООД - гр. Русе
набира квалифицирани строителни работници
и Технически ръководител на обект с опит над
една година.
Тел. за връзка: 082/880476 - Младенова

ɀɨɪɟɢɤɴɞɟɫɟɡɚɩɨɡɧɚɫ
ɬɨɜɚɦɨɦɢɱɟ"
Ʉɚɤɤɴɞɟ"ɉɨɞɫɬɚɪɢɹɮɚɪ
ɜɇɟɫɟɛɴɪ
 ȿ ɬɨɹ ɮɚɪ ɧɟ ɪɚɛɨɬɟɲɟ
ɥɢɛɟ"

 Ɉɬɱɟ ɜɱɟɪɚ ɠɟɧɚ ɦɢ ɟ
Магазин за строителни материали "Моника-92"
ɢɞɜɚɥɚɞɚɫɟɢɡɩɨɜɹɞɜɚɩɪɟɞ
ɬɟɛ ɂɡɧɟɜɟɪɹɜɚ ɥɢ ɦɢ" търси да назначи Продавач-консултант (мъж).
За допълнителна информация:
Ɇɨɥɹɬɟɤɚɠɢɦɢ
в магазина, на ул. "Ана Вентура" №52а
 ɇɟ ɦɨɝɚ ɂɦɚ ɬɚɣɧɚ ɧɚ
ɢɡɩɨɜɟɞɬɚɬɚɤɚɱɟɜɴɪɜɢɫɢ
Продавам
ɫɦɢɪɟɥɟɧɟɧɚɲ
 ɏɭɛɚɜɨ ɛɢ ɛɢɥɨ ɚɤɨ ɫɢ
Продавам двуетажна къща в с. Шуменци с масивна
Ⱦɜɚɦɚ ɜɥɸɛɟɧɢ ɫɟ ɤɚɱɜɚɬ ɜ лятна кухня, гараж и 2,5 дка дворно място. Цена - 10 хил.
ɦɚɥɤɨɩɨɜɴɡɛɭɞɟɧ
ȼɴɡɛɭɠɞɚɳɨɛɢɛɢɥɨɚɤɨ ɬɚɤɫɢɉɨɟɞɧɨɜɪɟɦɟɛɚɤɲɢɲɴɬ лв. За доп. информация на тел.: 0877646593
ɩɢɬɚɂɡɜɢɧɟɬɟɞɭɯɚɥɢɜɢ"
ɫɢɦɚɥɤɨɩɨɯɭɛɚɜɚ
 ɇɟ ɛɪɚɬ ɡɚɫɟɝɚ ɫɚɦɨ ɝɨ
ɐɢɝɚɧɤɚ ɫ ɞɟɬɟ ɫ ɩɟɥɟɧɢ ɞɴɪɠɢ
ɧɚɪɴɰɟɱɭɤɚɧɚɫɬɴɤɥɨɬɨɧɚ
ɇɚɤɨɝɨɟɤɪɴɫɬɟɧɚɞɴɳɟɫɩɪɹɥɚɧɚɫɜɟɬɨɮɚɪɤɨɥɚ
 Ȼɚɬɟ ɞɚɣ ɞɜɚ ɥɟɜɚ ɡɚ ɪɹɜɢȽɟɪɬɪɭɞɚ"
до Общинския пазар предлага:
ɇɚɞɹɞɨɫɢɉɟɧɱɨ
ɞɟɬɟɬɨɛɟ
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
""
ɒɨɮɶɨɪɴɬɣɞɚɜɚɢɡɚɬɜɚɪɹ
торове,
техническа сяра за пчелари
ȻɟɲɟȽɟɪɨɣɧɚɬɪɭɞɚ
ɩɪɨɡɨɪɟɰɚ
За справки: 0866 60 079
ɐɢɝɚɧɤɚɬɚɩɚɤɱɭɤɚ
ɍɱɟɧɢɤɴɬȽɨɫɩɨɠɨɚɡɬɚɹ
 ȿ ɧɚɥɢ ɬɢ ɞɚɞɨɯ ɤɚɤɜɨ
ɤɧɢɝɚÄɄɚɩɢɬɚɥɴɬɨɬɄɚɪɥɆɚɣ
ɢɫɤɚɲ"
ɹɩɪɨɱɟɬɨɯɫɚɦɨɞɨɫɪɟɞɚɬɚɢ
Ȼɚɬɟɡɟɦɢɞɟɬɟɬɨɞɟ
ɫɟɨɬɤɚɡɚɯɍɱɢɬɟɥɤɚɬɚɇɟ
ȿɞɢɧɡɦɟɣɤɚɪɚɞɠɢɩɋɩɢ- ɟɄɚɪɥɆɚɣɚɄɚɪɥɆɚɪɤɫɂ
ɡɚɳɨɧɟɹɞɨɱɟɬɟ"
ɪɚɝɨɤɚɬɚɞɠɢɹɢɦɭɤɚɡɜɚ
±Ɇɢɳɨɬɨɧɹɦɚɧɢɬɨɟɞɢɧ
Ⱦɴɯɧɢɦɢ
Ɂɦɟɹɬɝɨɩɨɝɥɟɠɞɚɫɬɪɨɝɨ ɢɧɞɢɚɧɟɰ
ɢɤɚɡɜɚ
Ако сте поискали информация от някоя
ɌɨɣɤɴɦɧɟɹȽɨɫɩɨɠɢɰɟ
Ɍɢɞɚɧɟɫɢɩɢɹɧ"
институция по Закона за достъп до обществена
ɢɡɝɥɟɠɞɚɬɟɦɢɤɚɬɨɧɟɩɪɟɜɡɟинформация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
ɦɚɟɦɚɤɪɟɩɨɫɬ
ɉɨɩɢɬɚɥɢɪɚɞɢɨȿɪɟɜɚɧ
можете да получите
 Ɉ ɥɴɠɟɬɟ ɫɟ  ɨɬɜɪɴɳɚ
ɆɨɠɟɥɢɝɨɞɢɲɟɧɫɬɚБЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
ɪɟɰɞɚɩɪɚɜɢɫɟɤɫɩɨɩɴɬɢ ɬɹ  ȼɫɢɱɤɨ ɡɚɜɢɫɢ ɨɬ ɤɚɥɢна
тел.
0887
057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
ɛɴɪɚɧɚɨɪɴɠɢɟɬɨɫɤɨɟɬɨɳɟ
ɧɚɧɨɳ"
www.aip-bg.org
 Ɇɨɠɟ ɪɚɡɛɢɪɚ ɫɟ Ⱥɤɨ ɳɭɪɦɭɜɚɬɟ

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”,
"Бърза помощ"
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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

Програма
Достъп до Информация

Сканди

СУДОКУ

5 - 11.05.2016 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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"Аз, Родината и светът" Денислав Маринов отново е
най-добрият математик
„Стефан Караджа“ в с. Цар Самуил. След края на състезанието, за
четвъртокласниците бяха организирани забавления с разнообразни
игри и официална церемония по
награждаването на победителите.
Първото място в индивидуалното
класиране, с общ брой 49 точки,
спечели Християна Ивелинова Косулиева от 4б клас в СОУ „Христо
Ботев“. На второ място, с 46 точки,
се класира Хасан Сюлейман Лютфи
от ОУ „Стефан Караджа“. Третото
място, с 45 точки, зае Даниел Димитров Димитров от 4б клас в СОУ
„Йордан Йовков".
В отборното класиране първото
място с 213 точки спечелиха учениците от 4б клас в СОУ „Христо
Ботев“ с класен ръководител Ру-

Анка КОЗАРЕВА
бщинско ученическо състезание „Аз, Родината и
светът“ за четвъртокласници се проведе за пръв път на 20
април т.г. То бе организирано от
СОУ „Христо Ботев“ със съдействието на РИО-Силистра и Дирекция
"Хуманитарни дейности" в Община
Тутракан.
Целта на състезанието, реализирано в писмена форма /тест/, бе
да се даде възможност за изява на
знанията, уменията, компетенциите
и ценностните ориентации, придобити в началния етап, заложени в

О

ДОИ и учебната програма. Задачите
включваха теми от учебния предмет
Човекът и обществото за 4 клас и
бяха съобразени с изучаваното до
момента учебно съдържание. Критериите за оценка и тестът са разработени от учители в начален етап на
обучение със съдействието на Пепа

Силистра се проведе Областният кръг на Великденското математическо
състезание. Възпитаниците на СОУ
"Йордан Йовков" отново доказаха,

В

че в математиката е силата им.
Осмокласникът Денислав Маринов
за пореден път е първи в своята
възрастова група и се окичи със
златен медал, следван от съучени-

ците си Яна Куцарова и Айсен Асан
от 8б клас. Георги Горанов от 10б
клас и Цветелин Маринчев от 12б
клас спечелиха сребърни медали.
“ТГ”

Да спазиш традицията...

Лазарова - старши експерт начално
образование в РИО-Силистра.
В „Аз, Родината и светът“ взеха
участие 37 ученици, обучаващи
се в училищата на територията
на община Тутракан: СОУ „Христо
Ботев“ и СОУ „Йордан Йовков“ в
град Тутракан, ОУ „Св.св. Кирил
и Методий“ в с. Нова Черна и ОУ

мяна Статева и възпитател Дарина
Иванова. На второ място с 207
точки се класираха учениците от 4а
клас в СОУ „Христо Ботев“ с класен
ръководител Добринка Вълкова
и възпитател Емилия Шарбанова.
Третото място със 189 точки е за
учениците от 4а клас в СОУ „Йордан
Йовков“.
Честита победа на отличените отбори и наградените индивидуални
участници. Поздравления за всички
четвъртокласници. Те доказаха, че
са възпитавани от своите учители
да са уверени в собствените си
сили и в любознателност към
заобикалящия ги свят. Отправяме
благодарност и към учителите,
включили се активно в подготовката на общинското състезание. Да
се надяваме, че то ще се превърне
в традиция и бъдещите четвъртокласници ще имат поле за поредна
изява на своите знания и умения.

Ɍɟɧɢɫɢɫɬɢɬɟɨɬɋɉɂɫȼɚɪɧɟɧɰɢɨɬɧɨɜɨ
ɧɚɣɞɨɛɪɢ

радицията повелява, 12 токласниците от СОУ "Христо народни хора в двора на учидни преди последния Ботев" заедно с ученици, учи- лището. И тази година тя бе
“ТГ”
учебен ден, дванадесе- тели и служители да играят спазена...

Т

Турнир по тенис на маса
ɭɪɧɢɪɩɨɬɟɧɢɫɧɚɦɚɫɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ Ɉɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɧɚ  ɦɚɣ ȼ
ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨ ɫɟ ɜɤɥɸɱɢɯɚ
ɭɱɟɧɢɰɢɨɬɋɉɂɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɫȼɚɪɧɟɧɰɢɈɍɄɢɪɢɥ
ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣ  ɫ ɇɨɜɚ ɑɟɪɧɚ
ɋɈɍ ɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ ɢ ɋɈɍ
ɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ
ɋɩɨɪɟɞ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɬɟ ɫɟ
ɫɴɫɬɟɡɚɜɚɯɚ ɜ ɬɪɢ ɜɴɡɪɚɫɬɨɜɢɝɪɭɩɢɧɚɱɚɥɟɧɫɪɟɞɟɧɢ
ɝɨɪɟɧɤɭɪɫɧɚɨɛɭɱɟɧɢɟ
ȼ ɝɪɭɩɚɬɚ  ɤɥɚɫ ɧɚ ɜɨ
ɦɹɫɬɨɟɇɢɤɨɥɚɣɊɚɞɟɜɫɥɟɞɜɚɧ ɨɬ Ⱦɢɦɢɬɴɪ Ɍɨɞɨɪɨɜ ɢ
ȾɢɦɢɬɴɪɆɟɬɨɞɢɟɜ
Ʉɥɚɫɢɪɚɧɟɬɨ ɜ ɝɪɭɩɚɬɚ 
ɤɥɚɫ ɜɨɞɢ ɇɚɱɨ Ⱦɠɚɞɠɟɜ
ɜɬɨɪɢ ɟ ɂɥɢɹ Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜ ɚ
ɬɪɟɬɢɄɪɚɫɢɦɢɪɃɨɪɞɚɧɨɜ
ɉɪɢ ɧɚɣɝɨɥɟɦɢɬɟ  
ɤɥɚɫ ɧɚ ɩɴɪɜɨ ɦɹɫɬɨ ɟ Ⱥɫɟɧ
ɊɚɲɤɨɜɫɥɟɞɜɚɧɨɬȾɟɧɢɫɥɚɜ
ɉɟɬɤɨɜɢȼɚɫɢɥȺɧɞɪɟɟɜ

Т

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

5 май - Петър ЛИСКОВ, Мед.фелдшер, СОУ "Йордан Йовков", Тутракан
10 май - Дуся ДОНКОВА, Пенсионерка, Тутракан
6 май - Галина АНГЕЛОВА, Кметски наместник, с. Малък Преславец,
10 май - Галя СТОЙЧЕВА, Гл.експерт "Общински сграден фонд",
община Главиница
Община Тутракан
9 май - Красимира ПЕЙЧЕВА, Гл.експерт "Инвестиционен контрол",
10 май - Майя ТОДОРОВА, Ст.спец. "Човешки ресурси", Община
Община Тутракан
Главиница
9 май - Петър МАРИНОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
11 май - Костадин МАНЕВ, Кмет на с. Белица, община Тутракан
Тутракан
6 май - Гергьовден - Георги, Гергана, Генади, Гинка,
10 май - Стоян ЛЕКОВ, Областен директор на ЗПД "Виктория", Ротари Ганчо, Галин, Галина и производните им имена
Клуб Тутракан

ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɜ
ɧɚɣɦɚɥɤɚɬɚɝɪɭɩɚ

ɋɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɆɨɦɱɢɥɃɨɫɢɮɨɜ
ɜɴɜ ɮɢɡɤɭɥɬɭɪɧɢɹ ɫɚɥɨɧ ɧɚ
Ɍɭɪɧɢɪɴɬ ɟ ɱɚɫɬ ɨɬ ɝɨɞɢɲɋɈɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɢɛɟɫɴ- ɧɢɹ ɋɩɨɪɬɟɧ ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɧɚ
ɞɢɣɫɬɜɚɧɨɨɬȽɚɥɹɋɩɚɫɨɜɚɢ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ
“ТГ”

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

