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Д-р Любомир БОЙЧЕВ, Началник на АГО, МБАЛ-Тутракан:

Хората имат уникално чувство
и усет за това, кой има желание
да помогне и кой би могъл да
им бъде полезен
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɴɥɧɨɫɛɟɛɟɬɚɢɦɚɣɤɢ
 ɬɚɤɚɜɚ ɟ ɤɚɪɬɢɧɚɬɚ
ɨɬ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɜ Ɋɨɞɢɥɧɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
ɧɚ ɆȻȺɅɌɭɬɪɚɤɚɧ Ɂɚɪɚɞɢ
ɫɥɨɠɧɚɬɚɡɢɦɧɚɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɜ
ȺȽɈɫɚɩɪɢɛɪɚɧɢɛɪɟɦɟɧɧɢ
ɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɢȽɥɚɜɢɧɢɲɤɚ
ɨɛɳɢɧɢ
 ɪɚɠɞɚɧɢɹ ɫ  ɛɟɛɟɬɚ
ɨɬɤɨɢɬɨɱɟɬɢɪɢɞɜɨɣɤɢɛɥɢɡɧɚɰɢ  ɬɨɜɚ ɟ ɪɚɜɧɨɫɦɟɬɤɚɬɚ
ɞɨ  ɹɧɭɚɪɢ ɬɝ ɋɚɦɨ ɧɚ
 ɹɧɭɚɪɢ ɫɚ ɪɨɞɟɧɢ  ɛɟ-
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ɛɟɬɚ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɢ ɞɜɨɣɤɚ
ɛɥɢɡɧɚɰɢ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɚɬɚ
ɌɟɨɞɨɪɚɊɭɫɟɜɚɨɬȾɴɥɝɨɩɨɥ
ȼɚɪɧɟɧɫɤɨ Ⱦɜɟɬɟ ɦɨɦɱɟɧɰɚ
ɫɚ ɡɚɱɟɧɚɬɢ ɢɧ ɜɢɬɪɨ ɜ Ɇɐ
ɋɜɂɜɚɧ Ɋɢɥɫɤɢ ɋɴɳɢɹɬ
ɞɟɧ ɫɜɨɟɬɨ ɦɨɦɢɱɟɧɰɟ ɪɨɞɢ
ɢ ɝɨɞɢɲɧɚɬɚ ɬɭɬɪɚɤɚɧɤɚ
ɄɚɦɟɥɢɹɃɨɪɞɚɧɨɜɚɂɜɫɢɱɤɢ
ɢɡɤɚɡɜɚɬɫɜɨɹɬɚɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ
ɨɬɫɴɪɰɟɤɴɦɟɤɢɩɚɧɚȺȽɈ
ɡɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ ɩɪɟɡ ɰɹɥɚɬɚ
ɛɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɡɚɳɚɫɬɥɢɜɨɬɨ
ɪɚɠɞɚɧɟ
на стр. 5
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Частично бедствено
положение в селата
Долно Ряхово,
Косара и Бащино
С
ъ с
з а п о в е д
№0086/17.01.2017 г.
кметът на община
Главиница Неждет Джевдет обяви частично бедствено положение в селата
Долно Ряхово, Косара и
Бащино, до ликвидиране на
последствията от снегонавяването, но не повече от 7
дни, въвеждайки в действие
Общинския план за защита

при бедствия и аварии в
частта му „План за защита
при снегонавяване и обледяване“. Мярката е по повод
следните обстоятелства:
непрекъснат обилен снеговалеж от 16 януари насам;
силен вятър, причиняващ
снегонавявания и образуване на преспи по цялата пътна мрежа на община Главина стр. 2

ȾɪɅɸɛɨɦɢɪȻɈɃɑȿȼ

Д-р Диана БОЙЧЕВА, Началник на Детско отделение, МБАЛ-Тутракан:

В Тутракан грипна епидемия няма
Пиковият момент на грипа е
бил преди Коледните празници
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɟɝɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɡɞɪɚɜɧɚ
ɢɧɫɩɟɤɰɢɹɨɛɹɜɢɝɪɢɩɧɚ
ɟɩɢɞɟɦɢɹɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬ ɛɚɡɢɪɚɣɤɢ ɫɟ ɧɚ
ɩɪɟɦɢɧɚɥɢɬɟɩɪɟɡɡɞɪɚɜɧɢɬɟ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫ ɬɚɡɢ
ɞɢɚɝɧɨɡɚ Ɇɚɥɤɢɬɟ ɞɟɰɚ ɫɚ
ɧɚɣɩɨɞɚɬɥɢɜɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɤɴɦ
ɝɪɢɩ ɢ ɧɨ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹ ɩɪɟɡ ɫɬɭɞɟɧɢɹ ɡɢɦɟɧ ɫɟɡɨɧ Ɍɨɜɚ ɟ ɩɨɜɨɞɴɬ
ɞɚ ɧɚɞɧɢɤɧɟɦ ɥɸɛɨɩɢɬɧɨ ɜ
Ⱦɟɬɫɤɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɆȻȺɅ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚ ɬɚɦ
на стр. 4
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ȾɪȾɢɚɧɚȻɈɃɑȿȼȺ

Уважаеми лекари и акушерки от
МБАЛ-Тутракан и
Медицински център "Св.Иван Рилски",
Приемете най-искрените ми поздравления
по случай Вашия професионален празник
в Деня на родилната помощ!
Бъдете здрави! Запазете благородството на
най-чистия момент в човешкия живот! Съхранете в
душите си милосърдието, упоритостта и вярата,
че всеки ден, с Ваша помощ, се ражда доброто!

Уважаеми лекари и акушерки от МБАЛ-Тутракан
и Медицински център "Св.Иван Рилски",
Да помогнеш в чудото на раждането на един нов
живот не е просто професия - това е житейско
призвание. То изисква не само висок
професионализъм, но и съпричастност, сила,
умение да вдъхваш вяра и надежда.
Благодаря на всеки един от вас за благородния
принос в раждането на надеждата,
на бъдещето, на доброто!

Честит празник! Честит празник!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Уважаеми лекари и акушерки от МБАЛ-Тутракан и
Медицински център "Св.Иван Рилски",
Благодарността и почитта ни към Вас
са неизмерими!
Приемете пожеланията ни за здраве, висок дух
и енергия, за нови поводи за заслужено
удовлетворение и самочувствие!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
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НОВИНИ
ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В СИЛИСТРЕНСКА ОБЛАСТ
Регионалната здравна инспекция обяви грипна епидемия в Силистренска област. В началото на тази седмица болните вече са над 227
на 10 000 души. До второ нареждане са спрени женските и детските
консултации, плановите операции и профилактичните прегледи при общопрактикуващите лекари. Достъпът до детските ясли и градини е при
засилен контрол след преглед от медицинската сестра на съответното
заведение. Училищата не са затворени - в случай че са отсъстващите са
над 30%, учениците от съответното учебно заведение могат да бъдат
пуснати в грипна ваканция, уточняват още от РЗИ.
ПРОЕКТИ ПО ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА
УС на ДФ „Земеделие“ утвърди условията, при които одобрените
кандидати по Националната програма по пчеларство (НПП) 20172019 г. ще имат възможност чрез кредит да реализират проектите
си. Облекчените условия на Схемата за кредитиране ще позволят на
бенефициерите по НПП да получат предварително финансов ресурс
за реализиране на одобрените им проекти по мерки А, Б, В и Д от
Програмата – за нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки,
ветеринарно-медицински препарати. Обхватът на новата схема за
кредитиране е разширен, като в него са включени също така и разходите за закупуване на пчеларско оборудване и прикачен инвентар за
подвижно пчеларство.
Кредитите се отпускат пряко от ДФ „Земеделие” при лихва от 4%
на годишна база като финансирането е еднократно. Максималният
размер на отпусканите средства е до 80 на сто от размера на реално
договорените разходи по сключени договори за покупко-продажба.
Ново облекчение по схемата е отпадането на изискването за откриване на банкова сметка със специално предназначение, както и
издаването на съгласие за директен дебит.
КРИМИНАЛЕ
Неправилно ползване на отоплителен уред е причината за пожар в
къща в Тутракан, възникнал на 12 януари около 15.30 часа. Изгорели
врата, хладилник и шкаф, преди местните огнеборци да се справят с
произшествието. Спасена е къщата.
Неустановени по вид и количество спиртни напитки и тютюневи
изделия са откраднати от магазин в село Варненци. Престъплението
е извършено чрез взломяване на врата в нощта срещу 15 януари.
Образувано е досъдебно производство.
Пожар в Тутракан са гасили огнеборците през отминалите почивните
дни. Няма материални загуби.
В Главиница е извършено отводняване на избено помещение на
сграда. Причината е спукан водопровод.

19 - 25.01.2017 г.

Кръгла маса в Русе за българо-румънски
природо-туристически маршрут
Н
а 19 януари в гр. Русе
ще бъде проведена
Кръгла маса за обществено и експертно обсъждане на предварително
проучване на обектите на
природното наследство и
българо-румънския трансграничен регион и техния
туристически потенциал,
съобщават от Областна
администрация-Силистра.
Тя е в рамките на проект
„Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт:
Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния

регион Румъния - България“,
изпълняван от Асоциацията на дунавските общини
„Дунав“ и финансиран чрез
Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.
Партньор по проекта от
румънска страна е Фондация „Жива природа“ в гр.
Кълъраш.
Целта на проекта е да
се увеличи устойчивото използване на общото природно наследство в рамките на
трансграничния регион чрез
развитие и промоциране на
интегриран туристически
продукт в областта на
природното богатство:

Маршрут „Защитено природно наследство в трансграничния регион РумънияБългария”.
В рамките на проекта се
провежда предварително
проучване на обектите на
природното наследство
в региона. Изследването
си поставя за цел да изготви оценка на техния
туристически потенциал,
както и проучи спецификите на различните режими
на управление. Въз основа
на получените резултати
трябва да се разработи
вариант на маршрут „Защитено природно наследство

в трансграничния регион
Румъния-България”.
За тази цел се предвижда
провеждането на консултации със заинтересованите
страни и експертната
общност, под формата на
кръгли маси - 2 в България и
2 в Румъния. Те ще доведат
до избор на най-подходящ
вариант за създаването
на маршрута и до постигане на консенсус относно
проблемните области и
предизвикателства пред
управлението и популяризирането на обекти като
туристически дестинации.
“ТГ”

В България все по-малко земеделци се
Цветан ФИЛЕВ: занимават с отглеждането на тютюн
ютюнопроизводителите у нас внасят
в държавната хазна
ежегодно около 2 млрд.
лева, което е 10-11% от
бюджета на България като
цяло. Това каза председателят на Националната
асоциация на тютюнопроизводителите (НАТ-2010)
и президент на UNITAB
Цветан Филев.
Филев коментира, че в
България все по-малко земеделци се занимават с
отглеждането на тютюн,
докато в Гърция ежегодно
се отглеждат между 25 и
27 хил. тона тютюн. У нас
тези стойности за около
16-17 хил. тона.
Страната ни е на пето
място по тютюнопроизводство в Европа, а основните конкуренти за
производство на ориентал-
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около 31 хил. тона тютюн,
в момента говорим за между 15 и 17 хил. тона. Всичко
това е плод на рестрикциите, които се упражняват
върху бранша", подчерта
тютюнопроизводителят.
Той уточни, че около 95%
от българската суровина
е предназначена за износ,
както и, че НАТ-2010 е
успяла да осигури преходна
национална помощ за българските производители,
която ще бъде актуална
до 2020.
Филев каза още, че по
схемата за национални
доплащания за тютюн за
финансовата 2017 са заложени 94 млн. лв., което
е много малко на фона на
значимостта на отрасъла
за българската икономика.
Текст и снимка:
Фермер.бг

Частично бедствено
положение в селата
Долно Ряхово,
5 автомобила дават на ОДМВР-Силистра за борба с битовата престъпност
Косара и Бащино
от стр. 1
ница; непроходими пътища
и оттам невъзможност за
снабдяване на населението
със стоки от първа необходимост; изключено придвижване на учениците до
учебните заведения, както
и обслужване на домуващите към Домашен социален
патронаж.
Отчетена е недостатъчна обезпеченост с тежка
снегопочистваща техника
от страна на Областно
пътно управление. Двуметрови преспи са затворили
следните общински пътища: Тутракан – Зафирово
– Косара; Зафирово – Малък
Преславец – Долно Ряхово;
Главиница – Зафирово – Сокол - Суходол – граница общини (Главиница – Ситово)
Босна в участъка с. Суходол
– с. Бащино.
За овладяване на бедственото положение вследствие на обилния снеговалеж бяха преустановени
учебните занятия в детските градини в посочените населени места до
отмяна на бедственото
положение. Кметовете на
тези населени места бяха
задължени да организират
грижи за децата и самотно
живеещите възрастни в
неравностойно положение,

ако тези грижи не могат
да бъдат осъществявани
в условията на бедствено
положение от хората, които обичайно ги полагат и
да осигурят приоритетно
снабдяване на детски, социални, лечебни и здравни
заведения и спасителните
екипи. Документите за
извършените разходи се
представят своевременно
в Община Главиница.
Оперативната група, определена в Плана за защита при снегонавявания и
обледявания извърши необходимите действия по аварийно-възстановителните
работи.
И още - привличане на
тежка верижна техника,
както и роторен снегорин,
за извършваме на снегопочистване на засегнатите
участъци; организация за
снабдяване на посочените
населени места с хляб, след
разчистване на участъците. В с.Долно Ряхово има
лице, което е на хемодиализа, за което е било предвидено след разчистване
на пътя да бъде настанено
в кметството на с. Зафирово.
Контролът по изпълнението на заповедта кметът
Неждет Джевдет осъществява лично.
“
ТГ”

„С обновление на автопарка на МВР, удвоен лимит
за гориво, средства за
ремонт на полицейските
коли и сътрудници по охрана даваме възможност на
служителите да активизират работата по противодействие на битовата
престъпност.”
Това заяви вътрешният
министър Румяна Бъчварова
в Русе след работна среща
с директорите на ОД МВР
Силистра ст. комисар Кристиян Петров и на Русе – ст.
комисар Теодор Атанасов и
началниците на районните
управление. На срещата,
която беше по повод специализираната операция
срещу конвенционалната

ски тютюн са съседните
на нас държави – Турция,
Македония и Гърция, каза
президентът на UNITAB.
"Данните от последни 4-5
години показват, че производството на територия-

престъпност, бе обсъдено и разпределението на новите полицейски автомобили,
които предстои да
бъдат предоставени
на дирекциите в найскоро време. Стана
ясно, че 5 от тях са
за Силистра.
Ръководните състави на полицейските
управления представиха плановете за
прилагане на специализираната полицейска операция
за битовата престъпност,
както и анализите си от
първата седмица от нейния
старт. Завишаването на
възможностите за патрулиране, както и подпома-

та на ЕС е спаднало с около
50%. През 2010 в рамките
на ЕС са произведени около
400 хил. тона тютюн, а в
реколта 2016 говорим за
под 200 хил. тона. През 2014
в България са произведени

гането на дейността на
дирекциите със сътрудници
по охрана ще доведе до още
по-видим резултат, както по линия на битовата
престъпност, така и по
отношение на дейността
на Пътна полиция, подчерта вътрешният министър.

По време на дискусиите бе
откроена и важността на
участието на местната
власт и другите представени институции на местно
ниво за ефективното противодействие на битовата
престъпност.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 16 януари 2017 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
Други СРМ към деня:
1 машинен оператор, пералня – няма изискване за
възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в заемане, 4-часов режим на работа
10 машинни оператори, шиене – няма изискване
две направления:
за заемане
- За обучение по време на работа
1 оператор, производствена линия – средно об3 монтажници, изделия от метал – средно обр. разование, двусменен режим на работа
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
***За всички работни места трудовите дого1 машинен оператор, производство на пластма- вори са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточсови изделия – средно обр.
нено, че договорът е безсрочен.
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2017-а - Годината на Васил Левски
В
Министреството на
културата е сформиран Национален
инициативен комитет за
честване на 180-годишнината от рождението на
Васил Левски, информират
от Областната управа
в Силистра. В комитета
участват министри, кметове, академици, професори, интелектуалци, духoвни
лица, видни общественици,
ръководители на медии, висши военни, представители
на различни етнически
групи.
На първото заседание на
Инициативния комитет,
което бе открито от министъра на културата в
оставка Вежди Рашидов,

бе взето решение за патрон на честването на
Годината на Левски да бъде
поканен Президентът на
Република България.
С това държавата ни ще
изрази в най-голяма степен
почитта си към националния герой на България,
допринесъл неимоверно
много за възраждането
на българския дух и за
Освобождението на Отечеството, категорични са
членовете на Националния
инициативен комитет за
честването на 180-годишнината от рождението на
Васил Левски.
През цялата 2017 г., която е обявена за Година
на Левски, са набелязани

редица инициативи из цялата страна и в чужбина,
посветени на величавото
дело и подвига на Апостола
на свободата. В тях найактивно ще се включат и
участниците в клубовете
„Млади възрожденци” от
всички краища на страната, както и местните
структури на Общобългарския комитет, носещ
името на Апостола. В Силистра Общински комитет
„Васил Левски” смята да
отбележи и своята 25-а
годишнина, съобщи неговият съосновател и настоящ председател Цветана
Цанова.
Отбелязването на 180-годишнината от рождението

на Васил Левски е включено
и в Културния календар на
Министерството на културата за 2017 г. На първото
заседание на Националния
инициативен комитет за
предстоящото честване
на 180-годишнината от
рождението на Васил Левски бе припомнено, че 130
читалища в страната носят името на Васил Левски,
131 са училищата и детските градини, които също
носят името на Апостола
на свободата. Известни са
и 150 паметника на Апостола , от които 131 са в
България (вкл. в област
Силистра: от 10 г. и в Силистра, но още в Тутракан
- 2, Дулово, Главиница и в

община Алфатар) и 19 - в
чужбина.
В страната ни са разкрити и три музея, посветени
на Васил Левски – Музей „В.
Левски” в Ловеч, Къкринско
ханче и Национален музей
„В. Левски” в Карлово. Като
музейна сбирка е оформена
и килията, в която той чес-

то е отсядал в Троянския
манастир. Във всяко поголямо селище в страната
ни има улица, площад или
училище, носещи името на
героя-мъченик, посветил
се на идеала за свободна
България. Името на Васил
Левски носи и връх на остров Ливингстън.
“ТГ”

са 4 милиона лева за контрол
Предстои изпълнението на проект Одобрени
на вредителите по трайните насаждения
„Изпълнение на държавната политика У
по проблема „домашно насилие”
Н
ов едногодишен проект (декември 2016 –
декември 2017 г.) със
социално предназначение е
актуален от началото на
годината в Силистра, съобщиха от СНЦ „Екатеринта
Каравелова“ с председател
Христина Георгиева. Той се
нарича „Изпълнение на държавната политика по проблема „домашно насилие”
чрез Център за консултиране и превенция от домашно
насилие Силистра”.
Финансиран е от държавния бюджет чрез Министерството на правосъдието, като с реализацията
му се цели повишаване
на чувствителността на
подрастващите по проблема „домашно насилие”
в програма за превенция
и защита в училищата;
предотвратяване на рецидивите на домашно насилие
чрез работа с извършители
и осигуряване на навременна и адекватна защита на
пострадали от домашно
насилие.
Предвидено е също: анализиране на проблема „домашно насилие” в регион
Силистра чрез мониторинг
на приложението на специалното законодателство
през 2016 г. Крайната цел
е промяна на нагласите и
създаване на отношение на
нетърпимост към домашно-

то насилие.
За реализацията на целите по проекта ще се
работи със 150 ученици
от различни възрастови
групи от 3 училища в област Силистра. Отделна
целева група са директори
на училища, учители и педагогически съветници (общо
20 души). Чрез включване
в програми внимание ще
бъде отделено на 10 лица
извършители на домашно насилие, насочени от
Районните съдилища в
Силистра, Тутракан и
Дулово.
Както и на 20 лица от
общините от област Силистра, пострадали от домашно насилие: самозаявили
се клиенти или насочени от
МВР, прокуратура, дирекциите за социално подпомагане и от др. институции, за
да влязат в програмите за
възстановяване. Проектът
е насочен и към работа с
20 от членовете на създадения през 2014 г. Експертен регионален съвет по
проблемите на домашното
насилие.
Чрез какви дейности ще
бъдат реализирани целите: предстои разработка
и внедряване на на т.нар.
Програма за работа с подрастващи, по която е предвидено обучение на директори на училища, учители

и педагогически съветници.
Други форми са предоставяне на услуги в Центъра за
консултиране и превенция
срещу домашно насилие в
Силистра, чрез използване
на специализирани програми
за психологическа, социална и правна подкрепа,
предвидена за извършители
на домашно насилие и на
пострадали от домашно
насилие.
Предстои Експертният
съвет да проведе на 12
април свое заседание в присъствието на представители на известната Асоциация „Анимус“, проявяваща
интерес към дейността на
институциите и организациите, работещи по Закона
за защита от домашно насилие, на базата, на който
Съветът прави всяка година чрез своя мониторинг. В
момента върви събирането
на информацията за заложения мониторинг, информацията, по който трябва
да бъде обработена да края
на м. февруари т.г.
За периода на създаването си през август 2011 г.
до края на 2016 г. Центърът
е работил по 188 случая на
пострадали от домашно насилие и има 59 регистрирани случаи за работа с лица,
извършители на подобен
род деяния.
“ТГ”

Клиентите на ЕНЕРГО-ПРО могат да разсрочат
по-високите зимни сметки за ток
ɪɟɞɜɢɞ ɩɨɜɢɲɟɧɨɬɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɪɟɡ
ɦɟɫɟɰɞɟɤɟɦɜɪɢ
ɝ ȿɇȿɊȽɈɉɊɈ ɞɚɜɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɧɚɫɜɨɢɬɟɤɥɢɟɧɬɢ
ɞɚɪɚɡɫɪɨɱɚɬɫɦɟɬɤɢɬɟɫɢɡɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɢɹ Ʉɥɢɟɧɬɢɬɟ
ɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹɬɚ ɤɨɢɬɨ ɫɪɟɳɚɬɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹɞɚɩɨɤɪɢɹɬ
ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚ ɫɢ ɜ ɫɪɨɤ
ɦɨɝɚɬɞɚɩɨɞɚɞɚɬɢɫɤɚɧɟɡɚ
ɪɚɡɫɪɨɱɜɚɧɟɜɧɚɣɭɞɨɛɧɢɹ
ɡɚ ɬɹɯ ɤɥɢɟɧɬɫɤɢ ɰɟɧɬɴɪ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɬɟ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɳɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚɬ ɜɫɹɤɨ
ɩɨɫɬɴɩɢɥɨ ɢɫɤɚɧɟ ɢ ɳɟ ɫɟ
ɫɜɴɪɠɚɬɫɤɥɢɟɧɬɚɡɚɞɚɦɭ
ɩɪɟɞɥɨɠɚɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɚ
ɫɯɟɦɚɡɚɪɚɡɫɪɨɱɜɚɧɟ
ɋɪɟɞɧɚɬɚ ɫɦɟɬɤɚ ɡɚ ɞɟɤɟɦɜɪɢɝɧɚɞɨɦɚɤɢɧ-
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ɫɬɜɚɬɚ ɜ ɋɟɜɟɪɨɢɡɬɨɱɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɟɥɜɢɟɫ
ɩɨɜɢɫɨɤɚ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɴɫ
ɫɴɳɢɹ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ  ɝ
ɉɪɢɱɢɧɚɬɚ ɡɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɬɨ ɟ ɪɹɡɤɨɬɨ ɡɚɫɬɭɞɹɜɚɧɟ
±ɫɪɟɞɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɩɨ
ɞɚɧɧɢɧɚɇɂɆɏɩɪɟɡɞɟɤɟɦɜɪɢ  ɝ ɟ ɫ  ɝɪɚɞɭɫɚ
ɩɨɧɢɫɤɚ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɴɫ
ɫɴɳɢɹ ɦɟɫɟɰ ɧɚ ɩɪɟɞɯɨɞɧɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɧɨɩɨɫɬɭɞɟɧɚɬɚ
ɡɢɦɚɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɧɞɟɧɰɢɹɬɚ
ɡɚɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɧɚɤɨɧɫɭɦɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɢɹ ɢ
ɜɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɹɧɭɚɪɢɉɪɟɡ
ɩɴɪɜɢɬɟɞɧɢɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚ
ȿɇȿɊȽɈɉɊɈɨɬɱɟɬɟɫ
ɩɨɜɢɫɨɤɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɜ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɦɢɧɚɥɚɬɚ ɝɨ-

ɞɢɧɚɉɢɤɴɬɧɚɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
ɩɪɟɡɧɚɫɬɨɹɳɢɹɡɢɦɟɧɫɟɡɨɧ
ɛɟɲɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧ ɧɚ 
ɹɧɭɚɪɢ ɤɨɝɚɬɨ ɤɨɧɫɭɦɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɢɹ ɨɬ
ɤɥɢɟɧɬɢɬɟɧɚȿɇȿɊȽɈɉɊɈ
ɛɟɲɟ ɫ  ɩɨɜɢɫɨɤD ɜ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɴɫɫɴɳɚɬɚɞɚɬɚ
ɧɚɝ
 ɇɢɫɤɢɬɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɫɟ
ɨɬɪɚɡɹɜɚɬ ɜɴɪɯɭ ɪɚɡɦɟɪɚ
ɧɚ ɫɦɟɬɤɚɬɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬ
ɨɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɹ ɫɬɢɥ ɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɧɚɜɫɹɤɨɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɨȼɫɟɩɨɜɟɱɟɫɟɦɟɣɫɬɜɚɨɩɬɢɦɢɡɢɪɚɬɪɚɡɯɨɞɢɬɟ
ɫɢ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ ɤɚɬɨ
ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ
ɧɚ ɫɜɨɟɬɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
ɩɨɥɡɜɚɬ ɟɧɟɪɝɨɫɩɟɫɬɹɜɚɳɢ
“ТГ”
ɭɪɟɞɢɢɢɡɨɥɚɰɢɢ

правителният съвет
на ДФ „Земеделие“
одобри финансов ресурс за 2017 г. от 4 милиона лева по Схемата за
държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани
с изпълнение на мерки по
Националната програма за
контрол на вредителите по
трайните насаждения през
зимния период.
За подпомагане на закупуването на продукти за
растителна защита на
трайни овощни насаждения,
ягоди и малини през зимния
сезон, които се прилагат в

периода след преминаване
на студовете до набъбване
на пъпките, заявления ще се
приемат от 8 февруари до
2 март 2017 г. До 13 април
кандидатите трябва да
представят в ДФ „Земеделие“ отчет и документи
за извършените дейности.
Срокът за сключване на
договори и изплащане на
средствата е до 26 май
2017 г.
За закупуването на продукти за растителна защита
и продукти за ускоряване
на процесите на гниене на
листата на овощните видове, ягоди и малини, които

се прилагат през есента в
периода на масов листопад,
ще се кандидатства от 30
октомври до 13 ноември.
Срокът за отчитане на
дейностите е до 27 ноември, а за сключване на
договори и изплащане на
помощта - до 11 декември
2017 година.
Основната цел на държавната помощ е да се ограничат максимално загубите
на земеделските стопани
от разпространението на
вредители по трайните
овощни насаждения, както
и по насажденията с ягоди
и малини.
“ТГ”

Любопитно

По имената ще ги познаете
В област Силистра - Иванка, Мария и Йорданка;
Георги, Иван и Димитър
ай-предпочитаните имена у нас са Александър
и Виктория. Това сочи
информация на Националния
статистически институт.
При новородените през 2016
г. се запазва тенденцията за поголямо разнообразие при имената
на момичетата (3 033 имена) отколкото при имената на момчетата
(2 518 имена), посочват още от
институцията.
От началото на 21-и век все
по-често се избират имена, които
са популярни в целия свят - Александър, Мартин, Виктор, Николай,
Виктория, Мария, Никол, София.
До 2015 г. името Георги е начело в класацията на най-предпочитаните имена за новородените
момчета в България. През 2016 г.
отстъпва първото място на Александър. Виктория продължава да
води първенството, въпреки че
броят на живородените момичета с това име (775) намалява
през 2016 г., в сравнение с 2015
г. (847).
При избора на име някои родители са повлияни от известни
личности и герои от филми - например Крисия е избрано за 222
новородени момичета през 2015 г.
и за 169 през 2016 година.
Броят на децата с двойно име
намалява от 1 174 през 2007 г. на
831 през 2016 година. През 2016
г. двойно име са получили 248
момчета и 583 момичета, като
най-популярните са Кристиан
Александър и Анна-Мария.
Сред 10-те най-разпространени
имена за новородените момчета,
наред с Димитър, Иван, Николай и
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Никола, преобладават необичайни
за българската традиция имена,
като Мартин, Даниел и Виктор,
но липсват Йордан, Васил, Тодор,
Стоян, Атанас, които са едни от
най-често срещаните при мъжете
като цяло.
Увеличава се и броят на новородените с имена на ханове и царе
от времето на Първата и Втората
българска държава, например
Аспарух, Тервел, Симеон, Самуил,
Калоян.
Най-разпространените мюсюлмански имена при момчетата и
през 2016 г. са Емир (182) и Мерт
(115), посочват още от НСИ.
Челната тройка сред десетте
най-често срещани имена при
момичетата (Виктория, Мария и
Никол) се запазва непроменена, в
сравнение с 2015 г., докато имената Рая и София се придвижват
съответно от седмо на четвърто и
от девето на пето място.
Любопитно е, че името Дария
през 2007 г. е било на 47-мо
място по популярност, докато
през последните три години е в
топ 10 имена на живородените
момичета. Най-разпространените
мюсюлмански имена при момичетата са Елиф (144) и Мелек (70).
Разнообразието на имената
при жените остава по-голямо от
това при мъжете. Личните имена
на мъжете са близо 31 хил., а на
жените - малко над 39 хиляди.
Макар броят им да намалява, в
сравнение с предходната година,
най-разпространени сред мъжете
продължават да са имената Георги - 166 хил., Иван - 158 хил. и
Димитър - 123 хиляди.

Следват Николай - 94 хил.,
Петър - 74 хил., Христо - 60 хил.,
както и Александър, Стефан и
Йордан - по над 50 хиляди. От
всички мъже в страната 1.29 млн.
притежават 20-те най-разпространени лични имена. Най-често
срещаните мъжки мюсюлмански
имена са Мехмед - 15 хил., Ахмед
- 13 хил., и Мустафа - 12 хиляди.
При жените близо 700 хил.
притежават 20-те най-разпространени женски имена в страната.
Най- често срещаното име сред
жените продължава да е Мария 116 хиляди. Следват Иванка - 60
хил., Елена - 53 хил., и Йорданка
- 39 хиляди.
Сред двадесетте най-популярни
имена при жените следват Пенка 32 хил., Даниела - 30 хил., Росица,
Десислава, Петя, Гергана и други.
При жените най-често срещаните
мюсюлмански имена са Фатме 17 хил., Айше - 15 хил., и Емине
- 9 хиляди.
Декември е най-наситеният
откъм имени дни месец през
годината - всеки втори ден някой
има повод да почерпи, за да се
слави името му.
През януари има най-много
именници - близо един милион
българи празнуват на Васильовден, Йордановден (Богоявление),
Ивановден, Антоновден и Атанасовден.
През януари имен ден имат и
Теодосий (11.01.), Татяна (12.01.),
Евтим (20.01.), Максим (21.01.) и
Григорий (25.01.). А най-голям
е броят на празнуващите имен
ден на Цветница - 378 хил. жени
“ТГ”
и мъже.
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поетично поетично поетично
Владимир
ВИДЕНОВ,

Людмила
БОРИСОВА,
Журналист
в Радио Шумен

Перник

Откривателско
За да бъдеш Колумб, Магелан и да Гама всяка прежна привързаност скъсай за миг,
всеки нежен копнеж - по любима, по мама заглуши със победния вик на войник.
Трябват път по море или полет въздушен трябва блян - по-омаен от чаша с абсент.
Ако тръгнеш пеша и вървиш все по суша,
няма как да откриеш ти нов континент.

Несбъдване
И гледаме се с есента в очите.
Потрепват очните дъна
от концентрични кръгове,
плъзнали нахално
по реката на неказани
желания,
където давят се тревите
на зелените ми ириси.
А дъждът изронва бреговете
на надеждата за сбъдване.

Пчели в градините
на Рая

Пловдив
Пеперудени тонове
разпилява дъждът
по паважа
на сиенитния град,
където любовта ми
плува по Марица
в книжна лодка –
нежно оригами,
сгънато от пръстите
на неродената ми дъщеря.

Пчели от кошера на Бог
жужат в градините на рая,
от цвят на цвят, от трън на глог
събират благ нектар. Накрая когато в райския пчелин
прелеят медените пити,
дай, Боже, в напръстник един,
медец - и аз да го опитам.

Д-р Диана БОЙЧЕВА, Началник на Детско отделение, МБАЛ-Тутракан:

В Тутракан грипна епидемия няма

ɇɚɱɚɥɧɢɤɴɬɧɚȾɟɬɫɤɨɨɬɞɟɥɟɧɢɟɞɪȾɢɚɧɚȻɈɃɑȿȼȺɫɬɫɟɫɬɪɚɋɧɟɠɚɧɚȿɎɊȿɆɈȼȺ
ɢɦɫȺɣɱɢɧɋɘɅȿɃɆȺɇɜɆɚɧɢɩɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ

от стр. 1 ɬɹ ɟ ɧɚɪɢɫɭɜɚɥɚ ɨɳɟ ɩɪɟɞɢ
ɩɨɜɟɱɟɨɬɝɨɞɢɧɢ
ɋɥɟɞɢɡɩɢɫɜɚɧɟɬɨɡɚɞɟɧɹ
ɜɨɬɞɟɥɟɧɢɟɬɨɛɹɯɚɨɫɬɚɧɚɥɢ
ɫɚɦɨɞɜɟɞɟɰɚ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɬɚ ɡɚ  ɝ
ɫɨɱɢɱɟɩɪɟɡɈɬɞɟɥɟɧɢɟɬɨɫɚ
ɩɪɟɦɢɧɚɥɢɨɛɳɨɞɟɰɚɨɬ
ɬɹɯɫȻɪɨɧɯɨɩɧɟɜɦɨɧɢɹ
Ƚɚɞɟɧɟ ɢ ɩɨɜɪɴɳɚɧɟ  
Ȼɪɨɧɯɢɨɥɢɬ   ɢ Ɉɫɬɴɪ ɬɭɛɭɥɨɢɧɬɟɪɫɬɢɰɢɚɥɟɧ ɧɟɮɪɢɬ
ɈɌɂɇ 
ȿɬɨɢɤɨɦɟɧɬɚɪɚɧɚɧɚɱɚɥɧɢɤɚ ɧɚ Ⱦɟɬɫɤɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ

ɟɬɚɤɚɜɚɱɟɛɨɥɧɢɬɟɞɟɱɢɰɚ
ɫɴɫɫɢɝɭɪɧɨɫɬɡɚɛɪɚɜɹɬɛɴɪɡɨ
ɛɨɥɟɠɤɢɬɟ ɜɥɹɡɚɬ ɥɢ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɧɚɬɚ ɫɬɚɹ Ɍɨɜɚ ɟ ɟɞɢɧ
ɱɭɞɟɫɟɧ ɞɟɬɫɤɢ ɤɴɬ ɫ ɦɧɨɝɨ
ɢɝɪɚɱɤɢɢɫɩɪɢɤɚɡɧɚɤɚɪɬɢɧɚ
ɧɚɫɬɟɧɚɬɚɤɨɹɬɨɨɤɚɡɚɫɟɟ
ɢɡɪɢɫɭɜɚɥɚ ɫɬɚɪɲɚɬɚ ɫɟɫɬɪɚ
ɧɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɋɧɟɠɚɧɚ
ȿɮɪɟɦɨɜɚ ɇɟɣɧɢ ɤɚɪɬɢɧɢ
ɦɨɝɚɬɞɚɫɟɜɢɞɹɬɩɨɫɬɴɤɥɚɬɚ
ɢɫɬɟɧɢɬɟɜɞɪɭɝɢɫɬɚɢɱɚɫɬɨɬ
ɤɨɢɬɨɤɚɤɬɨɩɨɬɜɴɪɞɢɫɚɦɚɬɚ

Ɇɚɥɤɢɹɬɏɸɫɦɟɧɦɟɪɬɫɢɝɭɪɧɨɜɟɱɟɟɨɡɞɪɚɜɹɥɢɟɢɡɩɢɫɚɧ

Ʉɚɤɞɚɩɪɟɞɩɚɡɢɦɞɟɰɚɬɚ
ɫɢ" Ɇɨɠɟ ɛɢ ɜɫɟɤɢ ɪɨɞɢɬɟɥ
ɢɦɚ ɫɜɨɣ ɨɬɝɨɜɨɪ Ɂɚ ɦɟɧ
ɧɚɣɜɚɠɧɨ ɟ ɩɴɥɧɨɰɟɧɧɨɬɨ
ɯɪɚɧɟɧɟ ɫɴɱɟɬɚɧɨ ɫɴɫ ɡɚɤɚɥɹɜɚɧɟɧɚɞɟɬɟɬɨɤɨɟɬɨɦɨɠɟ
ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɴɪɲɜɚ ɤɚɤɬɨ ɩɪɟɡ
ɥɹɬɨɬɨ ɬɚɤɚ ɢ ɩɪɟɡ ɡɢɦɚɬɚ
ɂɦɭɧɨɫɬɢɦɭɥɢɪɚɳɢɬɟɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɧɚɬɚ ɩɪɟɰɟɧɤɚ
ɧɚ ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɞɚɥɢ ɞɟɬɟɬɨ
ɟ ɡɞɪɚɜɨ ɡɚ ɞɚ ɩɨɫɟɳɚɜɚ
ɞɟɬɫɤɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɟ ɜ ɨɫɧɨɜɚɬɚɧɚɡɞɪɚɜɧɚɬɚɤɭɥɬɭɪɚɧɚ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨɨɬɤɨɹɬɨɡɚɜɢɫɢ
ɡɞɪɚɜɟɬɨɧɚɜɫɢɱɤɢɧɚɫ
 Ɉɬ ɊɁɂɋɢɥɢɫɬɪɚ ɨɛɹ
ɜɢɯɚ ɝɪɢɩɧɚ ɟɩɢɞɟɦɢɹ ɜ
ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬ ɂɦɚ
ɥɢɞɟɰɚɛɨɥɧɢɨɬɝɪɢɩ"
Ɉɛɹɜɟɧɚɬɚɝɪɢɩɧɚɟɩɢɞɟɦɢɹɦɨɠɟ ɛɢɡɚɫɹɝɚ ɨɫɧɨɜɧɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɝɪ ɋɢɥɢɫɬɪɚɉɪɢɧɚɫɫɟɝɚɟɫɩɨɤɨɣɧɨ
ɧɹɦɚɛɨɥɧɢɢɬɨɜɚɫɟɞɴɥɠɢ
ɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚɬɚ ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ
ɤɦɟɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ
ɩɪɟɤɪɚɬɟɧɢɬɟɭɱɟɛɧɢɬɟɱɚɫɨɜɟ ɬɨɱɧɨ ɜ ɩɢɤɨɜɢɹ ɦɨɦɟɧɬ
ȼ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɝɪɢɩɴɬ ɡɚɩɨɱɧɚ

ɞɪ Ⱦɢɚɧɚ ȻɈɃɑȿȼȺ ɡɚ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɬɚ ɧɚ ɞɟɰɚɬɚ
ɩɪɟɡɡɢɦɧɢɹɫɟɡɨɧ
ɉɪɟɡɬɨɡɢɡɢɦɟɧɫɟɡɨɧɧɚɣ
ɱɟɫɬɢɫɚɜɢɪɭɫɧɢɬɟɢɧɮɟɤɰɢɢ
ɤɨɢɬɨɡɚɫɹɝɚɬɞɟɰɚɬɚɜɪɚɧɧɚ
ɞɟɬɫɤɚɜɴɡɪɚɫɬɢɩɪɟɞɭɱɢɥɢɳɧɢɹɩɟɪɢɨɞɌɨɜɚɟɫɜɴɪɡɚɧɨ
ɫɜɫɟɨɳɟɧɟɡɪɟɥɢɹɢɦɭɧɢɬɟɬ
ɧɚ ɦɚɥɤɢɬɟ ɞɟɰɚ ɫɴɱɟɬɚɧ
ɫ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹɬɚ ɜ ɞɟɬɫɤɢɬɟ
ɝɪɚɞɢɧɢȼɢɪɭɫɢɬɟɧɚɣɱɟɫɬɨ
ɩɨɪɚɡɹɜɚɬɞɢɯɚɬɟɥɧɢɬɟɩɴɬɢɳɚɢɜɨɞɹɬɞɨɜɴɡɩɚɥɟɧɢɟɧɚ
ɧɨɫɚɢɝɴɪɥɨɬɨɋɪɚɜɧɢɬɟɥɧɨ
ɱɟɫɬɨ ɜɴɡɧɢɤɜɚɬ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɹ
ɤɚɬɨɛɪɨɧɯɢɬɢɨɬɢɬɢɫɢɧɭɢɬɢ
ɢɛɪɨɧɯɨɩɧɟɜɦɨɧɢɢɤɨɢɬɨɧɚɥɚɝɚɬɫɩɟɲɧɚɯɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɚɛɨɥɧɢɬɟɩɚɰɢɟɧɬɢ
ɉɪɟɡɡɢɦɧɢɹɫɟɡɨɧɫɟɫɪɟɳɚɬ ɢ ɜɢɪɭɫɢ ɤɨɢɬɨ ɡɚɫɹɝɚɬ
ɫɬɨɦɚɲɧɨɱɪɟɜɧɢɹ ɬɪɚɤɬ ɢ
ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɬɨ ɩɨɜɪɴɳɚɧɟ
ɫɴɳɨ ɧɚɥɚɝɚɲɟ ɜɟɧɨɡɧɚ ɪɟɯɢɞɪɚɬɚɰɢɹ ɢ ɩɪɢɟɦɚɧɟ ɧɚ
ɞɟɰɚɬɚɡɚɛɨɥɧɢɱɧɨɥɟɱɟɧɢɟ
 ȼɚɲɢɬɟ ɩɪɟɩɨɪɴɤɢ ɤɴɦ ɋɬɫɟɫɬɪɚɋɧɟɠɚɧɚȿɮɪɟɦɨɜɚ
ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ  ɤɚɤ ɞɚ ɩɪɟɞ ɜɫɬɚɹɬɚɞɟɬɫɤɢɤɴɬɤɨɹɬɨɟ
ɢɡɪɢɫɭɜɚɥɚɫɚɦɚ
ɩɚɡɜɚɬɞɟɰɚɬɚɫɢ"

Любен ДАШЕВ,
Силистра

ǹȚțȌ

ǹȚțȌȢȚȗȘȖȘȧȏȊȈșȚȘȢȊȕȖȒȈȚȖȕȖȎ
șȕȍȋȢȚȊȕȖȏȍȚȍșȒȢȘȞȈȏȊȢȕȒȖȧȌȕȖ
ȐșȧȒȈȠȌȢȓȋȈȚȈȗȖȓȧȘȕȈȕȖȡ
ȕȈȌȕȈșȕȈȊȍȒȐȐșȒȈȌȈȗȘȐȗȈȌȕȍ
ǷȘȖȓȈȑȊȈȒțȟȍȐșȍȟțȊȈȋȘȈȒ
ȌȈȓȍȟȍȐȏȚȘȍȡȈȊȈșțȝȖȗțȠȒȈ
ȐȊȚȈȑȕșȚȊȍȕȐȧȋȖȘșȒȐȗȖȓțȔȘȈȒ
ȕȍșȗȐȘȕȖȠȍȚȈȓȍȌȍȕȈȊȐȝȘțȠȒȈ
ǰȈȏțșȍȡȈȔȊȔȖȍȚȖșȢȘȞȍ
ȘȈșȚȧȡȈȚȈȊȗȘȐȘȖȌȈȚȈȚȘȍȊȖȋȈ
ȌȢȘȊȍȚȈȚȈȗȘȐȓȐȟȈȚȕȈȘȢȞȍ
ȔȖȓȐȚȊȍȕȖȖȚȗȘȈȊȍȕȐȒȢȔǩȖȋȈ

ǶȗȐȧȕȍȕȐȍ

ǰșȒȈȔȌȈșȢȔȚȍȓȖȔȟȐșȚȐȚȘȍȏȊȍȕ
ȒȖȋȈȚȖȚȍȌȖȒȖșȕȈșȌțȔȐșȗȘȢșȚȐ
ȌȈȊȌȐȠȊȈȔȈȘȖȔȈȚȈȕȈȒȖșȐȚȍȚȐ
ȌȈșȓțȠȈȔțȟȍșȚȍȕȖȚȖȚȐȌȐȠȈȕȍ
ȐȌȈțșȍȚȧșȓȈȌȖșȚȖȚȞȍȓțȊȒȈȚȈ
ȐȒȖȎȈȚȈȚȐȒȈȌȐȜȍȕȈȡȖȔȗȖȋȈȓȧ
ȌȈșȍțȌȈȊȧȗȈȒȐȏȟțȌȕȐȚȍȚȐȐȘȐșȐ
ȌȈȉȢȌȍȠȕȈȑȗȘȍȒȘȈșȕȖȚȖȚȘȍșȈȊȐȡȍ
ȐșȗȈșȚȘȐȓșȐȓȈȚȈȕȈșȍȚȐȊȈȚȈșȐ
ȌȈȠȍȗȕȈȚȐȝȖȟȍȖȚȚȍȉȗȐȧȕșȢȔ
ɦɧɨɝɨɪɚɧɨɨɳɟɩɪɟɞɢɄɨɥɟɞɚ ɉɪɟɝɥɟɠɞɚɯ ɧɚɞ  ɞɟɰɚ
ɧɚ ɞɟɧ ɫ ɜɧɟɡɚɩɧɨ ɜɬɪɢɫɚɧɟ
ɢɫɢɦɩɬɨɦɢɧɚɢɧɬɨɤɫɢɤɚɰɢɹ
ɤɨɟɬɨ ɛɟ ɦɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɢɪɚɳɨ
ɤɚɤɬɨɡɚɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟɬɚɤɚɢɡɚ
ɰɟɥɢɹɩɟɪɫɨɧɚɥɧɚȾɟɬɫɤɨɨɬɞɟɥɟɧɢɟɡɚɳɨɬɨɦɧɨɝɨɨɬɬɹɯ
ɩɨɜɪɴɳɚɯɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ
ɛɟɬɪɚɣɧɨɜɢɫɨɤɚɢɬɪɭɞɧɨɫɟ
ɩɨɜɥɢɹɜɚɲɟɨɬɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɢ
ɩɪɢɟɦɴɬ ɧɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ ɩɪɟɡ
ɭɫɬɚɬɚ ɛɟ ɧɟɜɴɡɦɨɠɟɧ Ⱦɧɟɫ
ɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɢɦɚ ɫɚɦɨ ɞɜɟ
ɞɟɰɚ ɢ ɩɪɟɝɥɟɞɚɯ ɧɟ ɩɨɜɟɱɟ
ɨɬ  ɞɟɰɚ ɤɨɟɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ
ɱɟ ɜ ɧɚɲɢɹ ɝɪɚɞ ɟɩɢɞɟɦɢɹ
ɪɟɚɥɧɨɧɹɦɚ
 Ⱦɟɬɫɤɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɢɦɚ
ɧɨɜ ɜɴɬɪɟɲɟɧ ɢɧɬɟɪɢɨɪ
Ʉɚɤ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɬɨɜɚ ɤɨɣ ȼɢ
ɩɨɦɨɝɧɚ"
 Ⱦɟɬɫɤɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɛɟ ɢɡɰɹɥɨɨɛɧɨɜɟɧɨɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ
ɧɚ ɞɚɪɟɧɢ ɝɨɥɟɦɢ ɫɭɦɢ ɨɬ
ɊɨɬɚɪɢɤɥɭɛɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɥɜ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬ ɫɴɦ ɦɧɨɝɨ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɚ ɧɚ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ
Ʌɸɛɟɧ ɢ Ⱦɨɧɤɚ Ⱦɪɚɝɧɟɜɢ
ɞɚɪɢɥɢɥɜɧɚɝɧȾɢɦɨ
ȾɟɧɱɟɜɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚ ɦɚɣɤɢɬɟ ɧɚ
ɄɪɢɫɬɢɧɚɇɟɞɟɥɱɟɜɚɢɅɟɧɢɪ
ɉɨɫɢɡɚɞɚɪɟɧɢɬɟɩɨɥɜ
ɡɚɞɚɪɟɧɢɬɟɥɜɨɬɎɢɞɟɫ

ɂɜɤɚɛɢɧɟɬɚɧɚɬɟɯɧɢɱɟ
ɫɤɢɹɫɟɤɪɟɬɚɪȽɥɨɪɢɹɊɨɦɚ
ɧɨɜɚɫɬɟɧɚɬɚɟɢɡɪɢɫɭɜɚɧɚ

ɦɚɣɤɚɧɚȾɟɣɜɢɞɢɄɟɣɬɧɚ
ɝɠɚɋɬɚɧɤɨɜɚɛɚɛɚɧɚɊɚɹɢ
ɦɚɣɤɚɬɚɧɚȽɚɥɢɧɞɚɪɢɥɢɩɨ
ɥɜɧɚɞɹɞɨɬɨɧɚȼɟɪɨɧɢɤɚ
ɢ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɚ ɞɚɪɢɥ  ɥɜ ɢ
ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɤɨɢɬɨ ɫ ɭɫɦɢɜɤɚ
ɞɚɪɹɜɚɯɚ ɡɚ Ⱦɟɬɫɤɨɬɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɚ ɫɴɦ ɧɚ
ɬɟɡɢ ɯɨɪɚ ɡɚɳɨɬɨ ɨɬɞɟɥɢɯɚ
ɨɬɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚɡɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɬɟ
ɫɢɞɟɰɚɡɚɞɚɦɨɠɟɛɨɥɧɢɬɟ
ɦɚɥɤɢɩɚɰɢɟɧɬɢɞɚɫɟɥɟɤɭɜɚɬ
ɜɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɭɫɥɨɜɢɹ
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от стр. 1 ɭɧɢɤɚɥɧɚ ɞɪ Ȼɨɣɱɟɜ ɦɪɚɡɢ
ɬɚɡɢ ɞɭɦɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ  ɨɩɟɪɚɰɢɹɤɨɹɬɨɬɨɣɢɟɤɢɩɴɬɦɭɫɚ
ɧɚɩɪɚɜɢɥɢɩɪɟɡɦɧɨɟɦɜɪɢɦɝ
Ɍɨɜɚɛɟɲɟɟɞɧɚɦɚɥɤɨɩɨ
ɫɥɨɠɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɤɨɹɬɨ ɫɟ
ɧɚɥɨɠɢ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɢɦ ɡɚɳɨɬɨ
ɩɚɰɢɟɧɬɤɚɬɚ ɧɢ ɛɟɲɟ ɩɪɚɬɟɧɚ
ɨɬ ȼɴɬɪɟɲɧɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ Ɍɚɦ
ɩɨɩɚɞɧɚɥɚ ɠɟɧɚɬɚ ɫɴɫ ɡɚɞɭɯ
ɬɪɭɞɧɨɞɢɲɚɧɟɚɫɟɨɤɚɡɚɟɞɧɚ
ɨɝɪɨɦɧɚɹɣɱɧɢɤɨɜɚɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɤɨɹɬɨɛɟɲɟɡɚɟɥɚɰɟɥɢɹɤɨɪɟɦ
ɢ ɩɪɢɬɢɫɤɚɲɟ ɞɢɚɮɪɚɝɦɚɬɚ
ɋɥɟɞ ɤɚɬɨ ɹ ɨɬɫɬɪɚɧɢɯɦɟ ɫɟ
ɨɤɚɡɚ ɱɟ ɬɨɜɚ ɟ ɟɞɢɧ ɤɢ-

ȼɫɴɳɧɨɫɬ ɟɤɢɩɴɬ ɟ ɜɫɟɢɡɜɟɫɬɟɧ  ɧɚɱɚɥɧɢɤɴɬ ɧɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɞɪ Ʌɸɛɨɦɢɪ Ȼɨɣɱɟɜ
ɡɚɟɞɧɨ ɫ ɞɪ Ȼɨɝɨɦɢɥ Ȼɨɣɱɟɜ
ɞɪɉɟɬɴɪɅɢɩɱɟɜɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɧɬɢɬɟɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢɞɪɉɚɜɟɥȺɧɝɟɥɨɜɢɞɪȾɟɹɧɆɚɥɱɟɜ ɤɨɢɬɨ
ɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɩɪɢɤɥɸɱɜɚɬɫɜɨɹɬɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹɢɨɫɬɚɜɚɬɞɚɪɚɛɨɬɹɬɜɨɬɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɦɥɚɞɢɹɬ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɧɬɨɬɋɢɥɢɫɬɪɚɞɪ
ɇɢɤɨɥɚɣ Ʉɨɫɬɚɞɢɧɨɜ ɧɟɨɧɚɬɨɥɨɝɴɬɞɪȼɢɨɥɟɬɚɑɟɪɧɨɨɤɨɜɚ
ɫɬɚɪɲɚɬɚ ɚɤɭɲɟɪɤɚ Ƚɚɥɹ Ɂɦɟɟɜɚɢɨɳɟɚɤɭɲɟɪɤɢɇɨɜɨɬɨ

ɆɟɥɢɧȻȿɃɋɂɇɨɬɫɄɚɥɭɝɟɪɟɧɟɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɫɴɫɫɜɨɹɫɢɧɈɡɚɧ

ɩɨɩɴɥɧɟɧɢɟɫɪɟɞɚɤɭɲɟɪɤɢɬɟɟ
ɎɚɬɦɚɇɟɜɢɧȼȺȽɈɢɦɚɢɞɜɟ
ɫɬɚɠɚɧɬɚɤɭɲɟɪɤɢ ɤɨɢɬɨ ɫɥɟɞ
ɩɨɥɚɝɚɧɟɧɚɞɴɪɠɚɜɟɧɢɡɩɢɬɳɟ
ɡɚɩɨɱɧɚɬ ɪɚɛɨɬɚ ɫɥɟɞ ɧɹɤɨɥɤɨ
ɦɟɫɟɰɚ
ɉɪɢɩɨɦɧɹɦɟɱɟɩɪɟɡɝɜ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɨɬɨɊɨɞɢɥɧɨɨɬɞɟɥɟɧɢɟɫɚɪɨɞɟɧɢɛɟɛɟɬɚɨɬ
ɪɚɠɞɚɧɢɹɫɪɟɳɭɪɚɠɞɚɧɢɹ
ɢɛɟɛɟɬɚɩɪɟɡɝɤɨɟɬɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɩɨɜɟɱɟɨɬɩɨɥɨɜɢɧɚɬɚɨɬɪɨɞɟɧɢɬɟɞɟɰɚɜɰɹɥɚɬɚ
ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬɞɜɨɣɤɢ
ɛɥɢɡɧɚɰɢɢɟɞɧɚɬɪɢɡɧɚɰɢɫɨɱɢ
ɫɴɳɨɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɬɚɡɚɦɢɧɚɥɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ
Ɋɚɞɨɫɬɧɚɬɚɧɨɜɢɧɚɟɱɟɢɦɚ
ɩɨɜɟɱɟɦɟɫɬɧɢɛɟɛɟɬɚɨɛɳɨ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɚɜɫɟɥɚɬɚ
ɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ ɜɇɨɜɚɑɟɪɧɚɐɚɪɋɚɦɭɢɥɋɬɚɪɨ
ɫɟɥɨɌɴɪɧɨɜɰɢɒɭɦɟɧɰɢȻɟɥɢɰɚȻɪɟɧɢɰɚ
ɉɪɟɫɥɚɜɰɢ   ɉɨɠɚɪɟɜɨ   
Ȼɟɡ ɧɨɜɨɪɨɞɟɧɢ ɫɚ ɜ ɫɟɥɚɬɚ
ȼɚɪɧɟɧɰɢɋɹɧɨɜɨȺɧɬɢɦɨɜɨɢ
ɐɚɪɟɜɞɨɥ
ɇɨɜɨɪɨɞɟɧɢɬɟɨɬɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɫɚɨɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɨɬɊɭɫɟɨɬɊɚɡɝɪɚɞ
ɨɬ ȼɚɪɧɚ   ɨɬ ɒɭɦɟɧ  
ɨɬ Ɍɴɪɝɨɜɢɳɟ ɢ Ⱦɨɛɪɢɱ  ɩɨ
 ɨɬ ȼɟɥɢɤɨ Ɍɴɪɧɨɜɨ   ɨɬ
ɋɨɮɢɹɨɬȽɚɛɪɨɜɨɉɥɟɜɟɧ
ɢȻɭɪɝɚɫɩɨɢɨɬȼɪɚɰɚɏɚɫɤɨɜɨɋɬɚɪɚɁɚɝɨɪɚɉɥɨɜɞɢɜɢ
Ʉɸɫɬɟɧɞɢɥɩɨ
ȼɧɚɜɟɱɟɪɢɟɬɨɫɦɟɧɚȻɚɛɢɧɞɟɧȾɟɧ ɧɚ ɪɨɞɢɥɧɚɬɚ ɩɨɦɨɳ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɹɬɩɪɚɡɧɢɤɧɚ
ɚɤɭɲɟɪɢɬɟ Ɇɟɠɞɭ ɞɜɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜɪɟɦɟ ɪɚɡɝɨɜɚɪɹɦɟ ɫ ɧɚɱɚɥɧɢɤɚɧɚȺȽɈɞɪɅɸɛɨɦɢɪ
ȻɈɃɑȿȼɇɚɣɧɚɩɪɟɞɡɚɨɧɚɡɢ

ɥɨɝɪɚɦɨɜ ɬɭɦɨɪ ɇɚɢɫɬɢɧɚ ɟ
ɟɞɢɧɪɟɤɨɪɞɡɚɧɚɫɡɚɜɫɢɱɤɢ
ɝɨɞɢɧɢɤɨɢɬɨɪɚɛɨɬɹɬɭɤɂ
ɠɟɧɚɬɚɫɥɟɞɤɚɬɨɫɟɜɴɡɫɬɚɧɨɜɢ ɡɚɳɨɬɨ ɬɭɦɨɪɴɬ ɫɟ ɨɤɚɡɚ
ɝɪɚɧɢɱɟɧ ɞɨɛɪɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧ ɫɟ
ɪɚɡɯɨɠɞɚ ɠɢɜɚ ɡɞɪɚɜɚ ɳɚɫɬɥɢɜɚɬɹɟɧɚɲɚɫɴɝɪɚɠɞɚɧɤɚ
Ɍɨɥɤɨɜɚ ɦɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɚ ɢɦɚɯɦɟ
ɬɨɝɚɜɚɱɟɡɚɫɴɠɚɥɟɧɢɟɞɨɪɢ
ɧɹɦɚɯɦɟɜɪɟɦɟɞɚɫɟɩɨɯɜɚɥɢɦ
ɫɨɩɟɪɚɰɢɹɬɚ
Ʉɚɤɜɚɛɟɲɟɬɚɝɨɞɢɧɚ

ɞɧɟɬɟ ɤɚɪɬɚɬɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɪɟɞɢɰɚɨɛɥɚɫɬɢɢɦɚɬɩɨɦɚɥɤɨ
ɪɚɠɞɚɧɢɹ ɨɬ ɧɚɲɟɬɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɂɫɤɚɦ ɨɛɚɱɟ ɢɡɪɢɱɧɨ ɞɚ
ɩɨɞɱɟɪɬɚɹ ɱɟ ɢ ɫɚɦɚɬɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɨɛɳɢɧɚɢɦɚɪɴɫɬɧɚ
ɪɚɠɞɚɧɢɹɬɚɇɚɩɪɚɤɬɢɤɚɫɚɦɨ
ɨɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɤɚɬɨ ɝɪɚɞ ɢɦɚ 
ɤɥɚɫ ɞɟɰɚ ɩɨɜɟɱɟ ɪɨɞɟɧɢ  
ɞɟɰɚ ɫɚ ɫɟ ɪɨɞɢɥɢ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ
 ɝ ɢɥɢ ɨɛɳɨ  ɞɟɱɢɰɚ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɱɟɬɚ ɫɚ ɩɪɨɩɥɚɤɚɥɢ
ɩɪɢ ɧɚɫ Ⱥ ɡɚ ɰɹɥɚɬɚ ɨɛɳɢɧɚ
ɛɟɛɟɬɚɬɚɫɚɫɩɨɜɟɱɟɢɜɟɱɟ
ɫɚɋɴɳɨɢȽɥɚɜɢɧɢɰɚɢɦɚ
ɪɴɫɬ ɨɬ  ɛɟɛɟɬɚ ɜ ɩɨɜɟɱɟ
ɬɚɤɚɱɟɧɟɫɚɦɨɱɟɢɦɚɦɟɫɟɪɢɨɡɟɧɪɴɫɬɧɚɛɟɛɟɬɚɬɚɨɬɞɪɭɝɢ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɨ ɢ ɜ ɫɚɦɢɹ ɪɟɝɢɨɧ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɢȽɥɚɜɢɧɢɰɚɤɨɟɬɨɟ
ɟɞɧɚɱɭɞɟɫɧɚɧɨɜɢɧɚ
Ȼɟɡɫɩɨɪɧɨɬɨɜɚɟɟɞɢɧɦɧɨɝɨ
ɧɚɬɨɜɚɪɜɚɳɦɧɨɝɨɜɪɟɦɟɨɬɧɟɦɚɳɫɟɝɦɟɧɬɜɧɚɲɚɬɚɪɚɛɨɬɚ
ɧɨɧɟɟɢɰɹɥɚɬɚɇɚɩɪɚɤɬɢɤɚ
Ⱥɤɭɲɟɪɨɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɱɧɨɬɨɨɬɞɟɥɟɧɢɟɢɦɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɢɦɧɨɝɨ
ɫɟɪɢɨɡɧɚɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɞɟɣɧɨɫɬ
Ȼɹɯɞɨɪɢɢɡɧɟɧɚɞɚɧɤɚɬɨɜɢɞɹɯ
ɰɢɮɪɢɬɟ  ɜ ɰɹɥɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɢɦɚɧɚɩɪɚɜɟɧɢɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɚɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɬɟɨɩɟɪɚɰɢɢɫɟ
ɨɤɚɡɚ ɱɟ ɫɚ ɞɨɫɬɢɝɧɚɥɢ ɟɞɢɧ
ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɜɢɫɨɤɛɪɨɣɋɚɦɨ
ɛɟɡɤɪɴɜɧɢɬɟɨɩɟɪɚɰɢɢɫɚ
ɤɨɟɬɨɟɚɛɫɨɥɸɬɟɧɜɪɴɯɞɨɦɨɦɟɧɬɚɢɩɪɨɰɟɧɬɴɬɧɚɨɩɟɪɚɰɢɢɬɟɢɡɜɴɪɲɟɧɢɩɨɫɴɜɪɟɦɟɧɟɧ
ɦɟɬɨɞɦɢɧɢɦɚɥɧɨɢɧɜɚɡɢɜɟɧ
ɞɨɫɬɢɝɚɧɚɞ
Ʉɚɡɜɚɦ ɬɨɜɚ ɡɚɳɨɬɨ ɩɪɟɞɢ
ɧɹɤɨɥɤɨ ɦɟɫɟɰɚ ɫɟ ɜɴɪɧɚɯ ɨɬ
ɋɬɪɚɫɛɭɪɝ  ɛɹɯ ɧɚ ɟɞɢɧ ɤɭɪɫ
ɩɨ ɛɟɡɤɪɴɜɧɚ ɯɢɪɭɪɝɢɹ ɢ ɬɚɦ
ɫɬɚɧɚɹɫɧɨɱɟɟɞɧɚɫɪɟɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɱɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɚɜɢɟɧɞɨɫɤɨɩɫɤɢ
ɨɩɟɪɚɰɢɢȾɨɛɪɢɬɟɢɦɤɥɢɧɢɤɢ
ɞɨɫɬɢɝɚɬɞɨɚɫɟɨɤɚɡɜɚ ɱɟ ɧɚɲɢɹ ɨɛɟɦ ɞɟɣɧɨɫɬ
ɟ ɞɨɫɬɢɝɧɚɥ  ɛɟɡɤɪɴɜɧɚ
ɯɢɪɭɪɝɢɹ ɤɨɟɬɨ ɝɨɧɢ ɧɚɣɞɨ-

ɆɸɛɟɞɠɟɥɎȿɃɁɂɨɬɫȾɹɧɤɨɜɨɊɚɡɝɪɚɞɫɤɨ
ɫɴɫɫɜɨɹɫɢɧɆɢɪɚɣ

ɡɚȺɤɭɲɟɪɨɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɱɧɨɬɨ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ"
Ƚɨɞɢɧɚɧɚɪɟɤɨɪɞɧɢɪɚɠɞɚɧɢɹ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ  ɝɨɞɢɧɢ
ȼɫɟ ɩɚɤ ɬɨɜɚ ɫɚ  ɛɟɛɟɬɚ
ɨɬ ɤɨɢɬɨ  ɞɜɨɣɤɢ ɛɥɢɡɧɚɰɢ
 ɞɜɨɣɤɚ ɬɪɢɡɧɚɰɢ Ɍɨɜɚ ɟ
ɚɛɫɨɥɸɬɟɧ ɪɟɤɨɪɞ Ⱥɤɨ ɩɨɝɥɟ-

ɛɪɢɬɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɚ
ȿɜɪɨɩɚ ɜ ɦɨɦɟɧɬɚ Ɂɚɳɨɬɨ ɜ
ɬɟɡɢɭɫɥɨɜɢɹɜȻɴɥɝɚɪɢɹɫɥɢɦɢɬɢɬɟɫɬɪɭɞɧɨɫɬɢɬɟɜɤɨɢɬɨ
ɫɟ ɧɚɦɢɪɚɦɟ ɞɚ ɩɨɫɬɢɝɧɟɲ
ɬɚɤɢɜɚɪɟɡɭɥɬɚɬɢɟɞɨɫɬɨɣɧɨɡɚ
ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɢ ɲɚɩɤɚ ɢɦ ɫɜɚɥɹɦ
ɧɚɜɫɢɱɤɢɜɧɚɲɚɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

ɢɫɚɞɨɲɥɢɩɪɢɧɚɫɞɚɪɚɠɞɚɬ
 Ʉɚɤɜɚ ɟ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɬɚ
ɩɪɢɢɧɜɢɬɪɨɩɪɨɰɟɞɭɪɢɬɟɜ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɰɟɧɬɴɪɋɜɂɜɚɧ
Ɋɢɥɫɤɢ"
 Ⱥɡ ɡɚɩɨɱɧɚɯ ɭɦɢɲɥɟɧɨ ɞɚ
ɢɡɛɹɝɜɚɦ ɩɪɨɰɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬ ɡɚɳɨɬɨ ɬɟ ɫɚ ɦɧɨɝɨ
ɜɢɫɨɤɢɢɬɨɜɚɜɟɞɧɚɝɚɜɨɞɢɞɨ
ɧɨɜɩɨɬɨɤɨɬɯɨɪɚɫɦɧɨɝɨɬɪɭɞɧɢ ɫɥɭɱɚɢ Ⱦɚ ɜɹɪɧɨ ɧɚɲɢɬɟ
ɩɪɨɰɟɧɬɢ ɫɚ ɟɞɧɢ ɨɬ ɧɚɣɜɢɫɨɤɢɬɟ ɜ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɜ ɦɨɦɟɧɬɚ
ɧɨ ɬɚɤɚ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɜɫɢɱɤɨ ɟ
ɦɧɨɝɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɧɨ Ɂɚɳɨɬɨ
ɤɨɝɚɬɨ ɧɟɳɚɬɚ ɫɬɚɧɚɬ ɤɨɝɚɬɨ
ɧɚɩɪɟɞɧɟɲɤɨɝɚɬɨɮɨɪɦɢɪɚɦɟ
ɫɟɪɢɨɡɧɢɟɤɢɩɢɨɬɟɦɛɪɢɨɥɨɡɢ

əɫɧɨɟɱɟɧɟɨɫɬɚɜɚɜɪɟɦɟ
ɉɨɥɚɝɚɦɧɚɢɫɬɢɧɚɦɧɨɝɨɬɟɠɤɢ
ɢɫɟɪɢɨɡɧɢɭɫɢɥɢɹɞɚɨɬɤɴɫɧɚ
ɧɹɤɨɥɤɨɱɚɫɚɨɩɢɬɜɚɦɫɟɩɪɟɡ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɩɟɪɢɨɞɨɬɜɪɟɦɟ
ɞɧɢ ɞɚ ɨɬɫɴɫɬɜɚɦ ɞɚ ɧɚɦɟɪɹ
ɜɪɟɦɟɞɚɛɴɞɚɫɴɫɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨ
 ɜɫɹɤɚ ɫɜɨɛɨɞɧɚ ɦɢɧɭɬɚ ɞɚ ɹ
ɨɬɞɚɞɟɲɧɚɞɟɰɚɬɚɢɫɴɩɪɭɝɚɬɚ
ɧɨɟɬɪɭɞɧɨɢɛɟɡɫɩɨɪɧɨɬɟɧɨɫɹɬɫɜɨɢɬɟɥɢɲɟɧɢɹɅɢɲɚɜɚɲ
ɬɹɯɨɬɜɫɢɱɤɨɬɨɜɚɛɟɡɫɴɧɢɟɬɨ
ɟɧɚɥɢɰɟɥɢɲɚɜɚɲɫɟɛɟɫɢɨɬ
ɦɧɨɝɨɧɟɳɚɢɫɴɫɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢɬɟ ɢ ɫ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɬɟ ɢ ɫ
ɜɫɢɱɤɨɇɨɩɴɤɜɫɢɱɤɨɟɯɭɛɚɜɨ
ɤɨɝɚɬɨɢɦɚɫɜɨɹɪɟɡɭɥɬɚɬɤɨɝɚɬɨ
ɫɢ ɨɰɟɧɟɧ ɢ ɭɫɟɬɟɧ ɡɚɳɨɬɨ

Д-р Павел АНГЕЛОВ: Акушерството и гинекологията е една специалност, която интегрира в себе си
много други специалности. Единствената специалност в медицината, с която можеш да работиш и със
здрави хора. Положителните емоции винаги са повече от отрицателните. От както сме започнали работа в
отделението, за първи път се родиха тризнаци! Това беше една голяма радост за екипа, най-емоционалната
случка за изминалата година.
Д-р Деян МАЛЧЕВ: Чест и привилегия е да си акушер-гинеколог! Възможността да работя в това отделение,
с този екип и в тази болница е едно от най-хубавите неща, които ми се случиха от завършването насам.
Ежедневието ни е колоритно, изпълнено с много емоции, адреналин, хубави вести, но това е чарът на
тази професия. Какво по-хубаво от това да дариш живот!
Ʉɨɢɛɹɯɚɧɚɣɢɧɬɟɪɟɫɧɢɬɟ
ɦɨɦɟɧɬɢɜɪɚɛɨɬɚɬɚ"
ɌɟɫɚɫɬɪɚɲɧɨɦɧɨɝɨɧɨɯɢɬɴɬɛɟɲɟɬɚɡɢɠɟɧɚɫɤɢɥɨɝɪɚɦɨɜɢɹɬɭɦɨɪɆɧɨɝɨɜɩɟɱɚɬɥɹɜɚɳɨɢɡɚɳɚɫɬɢɟɜɫɢɱɤɨɫɟ
ɪɚɡɦɢɧɚɞɨɛɪɟɂɧɚɱɟɫɥɭɱɚɢ

ɨɬ ɞɟɣɧɨɫɬ ɨɬ ɦɧɨɝɨ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ ɧɟɳɚ ɤɨɢɬɨ ɩɪɚɜɢɦ
ɩɪɢɫɬɢɝɚɬɦɧɨɝɨɬɟɠɤɢɫɥɭɱɚɢ
ɤɨɢɬɨ ɥɨɝɢɱɧɨ ɧɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ
ɢɦɚɬɬɚɡɢɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɇɨɧɢɟ
ɩɨɫɪɟɳɚɦɟ ɜɫɢɱɤɢ ɡɚɳɨɬɨ

ɝɨɞɢɲɧɚɬɚȽɸɥɛɟɧȼȺɋȼȿȾɂɇɨɬɫȺɧɝɟɥɚɪɢɣȾɨɛɪɢ
ɱɤɨɫɟɪɚɞɜɚɧɚɩɴɪɜɨɪɨɞɧɢɬɟɫɢɛɥɢɡɧɚɰɢɦɨɦɢɱɟɧɰɚɬɚ
ȽɸɧɸɥɢȽɸɥɛɢɧɌɟɫɚɡɚɱɟɧɚɬɢɢɧɜɢɬɪɨɢɰɹɥɚɬɚɛɪɟɦɟɧ
ɧɨɫɬɟɛɢɥɚɩɨɞɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɬɨɧɚɞɪɅɸɛɨɦɢɪȻɨɣɱɟɜ

ɛɟɡɛɪɨɣɩɪɨɫɬɨɧɟɦɨɝɚɞɚɨɬɞɟɥɹɬɟɞɢɧɢɥɢɞɪɭɝɧɨɬɨɜɚɫɢ
ɟɮɚɤɬɄɚɬɨɩɨɝɥɟɞɧɚɯɞɚɧɧɢɬɟ
ɧɚɢɫɬɢɧɚɛɹɯɢɡɧɟɧɚɞɚɧɡɚɳɨɬɨɩɪɟɡɰɹɥɚɬɚɛɨɥɧɢɰɚɤɨɹɬɨ
ɫɴɳɨɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɪɴɫɬɧɚɩɚɰɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚɫɚɩɪɟɦɢɧɚɥɢ
ɱɨɜɟɤɚɨɬɤɨɢɬɨɫɚɩɪɟɦɢɧɚɥɢ ɩɪɟɡ Ⱥɤɭɲɟɪɨɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɱɧɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɟɬɨ ɩɪɚɜɢ
ɨɬɰɟɥɢɹɩɚɰɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤ
ɧɚ ɆȻȺɅɌɭɬɪɚɤɚɧ ɇɚɥɢ ɫɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬɟ ɟɞɧɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ
ɞɚ ɢɡɜɴɪɲɢ ɜɫɢɱɤɨ ɬɨɜɚ ɢ ɞɚ
ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɬɟɡɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ  ɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɬɚɧɚɪɨɞɢɥɧɚɬɚɩɨɦɨɳ
ɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɧɚ ɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɱɧɚɬɚɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɯɢɪɭɪɝɢɹɢɜ
ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɧɚɬɚɛɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɜ
ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɧɚ ɧɟɨɧɚɬɨɥɨɝɢɹɬɚ ɢ
ɝɥɟɞɚɧɟɬɨɧɚɛɟɛɟɬɚɬɚɌɨɜɚɫɚ
ɦɧɨɝɨ ɫɟɪɢɨɡɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ 
ɛɟɛɟɬɚɡɚɱɟɧɚɬɢɩɨɦɟɬɨɞɚɢɧ
ɜɢɬɪɨɫɚɪɨɞɟɧɢɫɚɦɨɜɧɚɲɚɬɚ
ɛɨɥɧɢɰɚȿɫɬɟɫɬɜɟɧɨɱɟɫɚɫɟ
ɫɥɭɱɢɥɢɜɆɟɞɢɰɢɧɫɤɢɹɰɟɧɬɴɪ

ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟɦ ɧɚ ɜɫɟɤɢ
 ɢ ɜ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɹ ɰɟɧɬɴɪ ɢ ɜ
Ȼɨɥɧɢɰɚɬɚ ɧɨ ɬɨɜɚ ɟ ɧɚɲɚɬɚ
ɦɢɫɢɹ  ɞɚ ɛɴɞɟɦ ɩɨɥɟɡɧɢ
ɬɨɜɚɟɫɦɢɫɴɥɴɬɧɚɜɫɢɱɤɨɇɟ
ɟɰɟɥɬɚɞɚɫɟɩɨɯɜɚɥɢɦɰɟɥɬɚ
ɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɫɜɴɪɲɢɦ ɬɨɜɚ ɡɚ
ɤɨɟɬɨɫɚɧɢɩɨɬɴɪɫɢɥɢɇɨɬɚɤɚ
ɢɥɢɢɧɚɱɟɩɪɟɞɢȻɚɛɢɧɞɟɧɧɟ
ɦɨɠɟɦ ɞɚ ɧɟ ɫɩɨɦɟɧɟɦ ɬɟɡɢ
ɰɢɮɪɢ ɡɚɳɨɬɨ ɤɚɤɬɨ ɢɡɬɴɪɤɚɧɨ ɫɟ ɤɚɡɜɚ ɤɨɝɚɬɨ ɰɢɮɪɢɬɟ
ɝɨɜɨɪɹɬ ɢ ɛɨɝɨɜɟɬɟ ɦɴɥɱɚɬ
ɚ ɰɢɮɪɢɬɟ ɫɚ ɜɩɟɱɚɬɥɹɜɚɳɢ
Ⱦɨɪɢ ɜ ɟɞɢɧ ɫɟɝɦɟɧɬ ɧɚ ɩɨ
ɫɟɪɢɨɡɧɚɬɚ ɯɢɪɭɪɝɢɹ ɤɚɤɜɚɬɨ
ɟ ɨɬɫɬɪɚɧɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɦɚɬɤɚ
ɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɬɭɦɨɪɢɦɢɨɦɢɢ
ɞɪɭɝɢɬɨɜɚɜɟɱɟɫɚɩɨɝɨɥɟɦɢɬɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢɬɚɦɫɦɟɞɨɫɬɢɝɧɚɥɢ
ɞɨɛɟɡɤɪɴɜɧɚɯɢɪɭɪɝɢɹɢɧɢ
ɬɴɪɫɹɬɨɬɦɧɨɝɨɦɟɫɬɚ
ȼɫɢɱɤɨɡɚɤɨɟɬɨɝɨɜɨɪɢɬɟ
ɞɨ ɬɭɤ ɢɡɢɫɤɜɚ ɱɚɫɨɜ ɚɧ
ɝɚɠɢɦɟɧɬ Ʉɨɝɚ ɫɢ ɩɨɱɢɜɚɬɟ
ɤɨɝɚ ɫɬɟ ɫɴɫ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨ
ɩɪɢɹɬɟɥɢɬɟ"

ɯɨɪɚɬɚ ɢɦɚɬ ɟɞɧɨ ɭɧɢɤɚɥɧɨ
ɱɭɜɫɬɜɨɢɭɫɟɬɡɚɬɨɜɚɤɨɣɢɦɚ
ɠɟɥɚɧɢɟ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ ɢ ɤɨɣ ɛɢ
ɦɨɝɴɥ ɞɚ ɢɦ ɛɴɞɟ ɩɨɥɟɡɟɧ ɜ
ɬɹɯɧɨɬɨ ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ ɢ ɚɡ ɫɴɦ
ɳɚɫɬɥɢɜɱɟɧɢɟɦɧɨɝɨɭɫɢɥɟɧɨ
ɭɫɩɹɜɚɦɟ
 Ʉɚɤ ɫɟ ɫɩɪɚɜɹɬɟ ɫɴɫ ɡɚ
ɜɢɫɬɬɚ"
 ɇɹɦɚɦ ɜɪɟɦɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɧɢɦɚɜɚɦ ɫɴɫ ɡɚɜɢɫɬɥɢɜɢ ɯɨɪɚ
Ɍɨɜɚɜɪɟɦɟɤɨɟɬɨɦɢɟɞɚɞɟɧɨ
ɨɬȽɨɫɩɨɞɞɚɝɨɠɢɜɟɹɫɦɹɬɚɦ
ɞɚɝɨɨɬɞɚɦɡɚɩɨɥɟɡɧɢɰɟɥɢȺ
ɞɪɭɝɢɬɟɤɚɤɜɨɬɨɢɫɤɚɬɬɨɜɚɞɚ
ɩɪɚɜɹɬɋɦɹɬɚɦɱɟɢɦɚɦɤɚɤɜɨ
ɞɚ ɞɚɦ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ ɢ ɨɬɞɟɥɹɦ
ɜɪɟɦɟɡɚɬɨɜɚɇɹɦɚɦɜɪɟɦɟɡɚ
ɢɡɥɢɲɧɢ ɦɢɫɢɢ ɬɨɜɚ ɟ ɦɨɹɬɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɡɚɧɟɳɚɬɚ
-Ʉɚɤɜɨɳɟɤɚɠɟɬɟɧɚɫɜɨɹ
ɟɤɢɩɜɧɚɜɟɱɟɪɢɟɬɨɧɚɩɪɨɮɟ
ɫɢɨɧɚɥɧɢɹȼɢɩɪɚɡɧɢɤ"
Ʉɪɢɫɬɚɥɧɨɹɫɧɨɡɧɚɦɤɚɤɜɨ
ɫɬɨɢ ɡɚɞ ɜɫɢɱɤɨ ɬɨɜɚ ɤɨɟɬɨ
ɢɡɪɟɞɢɯ ɩɨɝɨɪɟ Ⱥɡ ɫɴɦ ɩɪɴɜ
ɫɪɟɞɪɚɜɧɢɦɧɨɝɨɩɴɬɢɫɴɦɝɨ
ɡɚɹɜɹɜɚɥɬɚɤɚɱɟɧɢɟɫɦɟɰɹɥ
ɨɬɛɨɪ ɫ ɟɞɧɚ ɦɢɫɢɹ Ⱦɴɥɛɨɤ
ɩɨɤɥɨɧ ɩɪɟɞ ɜɫɢɱɤɢ ɨɬ ȺȽɈ ɢ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɹɰɟɧɬɴɪ
Ʉɚɤɬɨ ɤɚɡɚɯ ɮɨɪɦɢɪɚɯɦɟ
ɨɬɛɨɪ ɜ ɤɨɣɬɨ ɫɟ ɜɤɥɸɱɜɚɬ
ɦɧɨɝɨ ɦɥɚɞɢ ɯɨɪɚ  ɬɨɜɚ ɟ
ɟɞɧɚ ɫɩɥɚɜ ɨɬ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɟɧ
ɨɩɢɬ ɢ ɩɨɞɪɚɫɬɜɚɳɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɇɟɦɨɠɟɞɚɫɟɧɚɪɟɱɟɲ
ɞɨɛɴɪ ɥɟɤɚɪ ɚɤɨ ɧɟ ɨɛɭɱɢɲ
ɫɥɟɞ ɫɟɛɟ ɫɢ ɯɨɪɚ ɢ ɧɟ ɫɴɡɞɚɞɟɲ ɟɤɢɩ ɤɨɣɬɨ ɞɚ ɪɚɛɨɬɢ
ɡɚ ɡɞɪɚɜɟɬɨ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ Ɍɚɤɚ
ɱɟ ɜɫɢɱɤɢ  ɨɬ ɫɚɧɢɬɚɪɤɚɬɚ
ɩɪɟɡ ɨɩɢɬɧɢɬɟ ɧɢ ɚɤɭɲɟɪɤɢ
ɧɨɜɢɬɟ ɦɨɦɢɱɟɬɚ ɢ ɦɨɦɱɟɬɚ
ɤɨɢɬɨɡɚɩɨɱɜɚɬɥɟɤɚɪɢɬɟɧɟɨɧɚɬɨɥɨɡɢɬɟ ɚɧɟɫɬɟɡɢɨɥɨɡɢɬɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɬɟɫɟɫɬɪɢɨɬȺȽɈɢ
ɰɟɥɢɹɬɨɬɛɨɪɨɬɆɟɞɢɰɢɧɫɤɢɹ
ɰɟɧɬɴɪɚɤɭɲɟɪɤɢɟɦɛɪɢɨɥɨɡɢɥɚɛɨɪɚɧɬɤɢɫɟɤɪɟɬɚɪɢɚɬɫ
ɬɹɯɩɨɫɬɢɝɚɦɟɪɟɡɭɥɬɚɬɢȾɚɫɚ
ɱɟɫɬɢɬɢɂɫɤɚɦɞɚɩɨɡɞɪɚɜɹɢ
ɜɫɢɱɤɢ ɠɟɧɢ ɡɚɳɨɬɨ ɧɚɲɚɬɚ
ɦɢɫɢɹ ɟ ɫɜɴɪɡɚɧɚ ɫ ɬɹɯ Ɍɴɪɫɟɬɟ ɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɱɧɚ ɩɨɦɨɳ
ɡɚɳɨɬɨɢɦɚɤɨɣɞɚɜɢɹɞɚɞɟ
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ОБЩЕСТВО
От редакционната поща:

В петък, 13-ти, се случват чудеса
Н

Анастасия ЯКОВА
а 13 януари, петък, в
обновената механа
„Дълбока” съмишленици на ГЕРБ се събраха
да отбележат настъпилата вече нова 2017 година.
Топлата и обновена сграда
приюти 120 членове и симпатизанти на най-голямата
партия в община Тутракан,
както и гости - лидери на
Областната организация
от Силистра.
Защо се спирам на това
събития? Защото много
ме развълнува! Развълнува
ме, защото атмосферата
бе изключително с дъх на
младост - песни изпети
от млади хора, усмивки
раздаващи на всички! Не
можеш да останеш апа-

тичен, равнодушен! Та това
са наши деца, внуци, деца,
които сме възпитавали и
които са пърпали около нас
и предизвиквали усмивки,
давали ни стимули за вяра
и живот! А ние казвахме:
”Заради тях живеем!". Те
вече са пораснали, умни,
талантливи и хубави, със
свои мисли, мечти и планове за бъдещето!
Часовете се изнизаха
неусетно - с поздравления,
хубава вечеря, музиката
не спираше, придружена
от кавал и гайда, които
допълваха настроението.
Енергията у младите и възрастните (които се брояха
на пръстите на едната
ръка) най-силно се прояви в
изпълненията на български
народни хора. Именно това

изуми мен и другите хора.
Цялата красота, жар и емоции на българския етнос се
изразиха в невероятните
танци на танцьорите. Замайваш се от виртуозните
стъпки, жестове, мимики
съпровождащи движенията
на гъвкавите тела, които
предаваха обич, талант и
красота! По всичко личи, че
обичат българското и Родината си! Омайваща гледка! Ето, това са нашите
деца, заради тях си заслужава да се живее! Животът
е техен, бъдещето е тяхно!
Младите хора искат да
преобразят живота, искат
да променят системите,
навиците да дадат път на
правдата и възхода! Това
са съставът и симпатизантите на ГЕРБ, това е

младото поколение!
Чудя се защо има хора,
които са толкова против тях, нашите деца и
внуци! Защо са толкова
нападките и негативните
приказки! Не се мисли за
желанията на подрастващите, не се съобразяват
с ума и талантите им,
искат България да живее
по принципите на времето половин век назад! Как
да стане? Хора, проявете
разум! Ние имаме опита,
нека да им помогнем със
съвети, а не с борба за
власт! Нека да им осигурим
път и безпрепятствено
бъдеще!
Всъщност, това ме развълнува и не ми даде сън
след тази хубава, топла
среща в студената нощ!

Конкурси за Световния ден на влажните зони
РИОСВ - Русе обявява два
регионални конкурса по повод Световния ден на влажните зони - 2 февруари.
Единият е за изработване
на проекти за значка. В
него могат да се включат
ученици от средния курс.
Другият е за електронен
банер и могат да участват младежи от горните
класове на обучение. Конкурсът е за учениците от
областите Русе, Разград
и Силистра. Участниците
трябва да фокусират вниманието си върху влажните
зони на територията на
рез изтеклата 2016 г.
поделенията на РДПБЗН-Силистра са участвали в ликвидирането на 839
произшествия, което е 69.92
бр. произшествия на 10 000
жители. Съпоставено към
усреднените данни за същия период през 2011 - 2015
г. този показател бележи
увеличение. Разпределени по
районни служби данните за
произшествията за 2016 г. са
следните: РСПБЗН-Силистра
– 479 бр., РСПБЗН-Тутракан
– 198 бр. и РСПБЗН-Дулово
– 162 бр.
Интензивността на повикване е средно 2.29 за цялата
дирекция, като за Силистра е
1,31, Тутракан – 0,54 и Дулово
– 0,44. Този показател също
бележи увеличение спрямо
средната интензивност на
повикванията за първото
шестмесечие на периода
2011 - 2015 г., който е 2,21.
Броят на произшествията,
съотнесен към числеността
на личния състав, показва съответно за Силистра – 7,98
бр., за Тутракан – 8.25 бр., и за
Дулово – 7 бр.произшествия,
обслужени от един служител
за годината.
Разпределението по видове
на произшествията е следното: пожари с материални
загуби - Силистра – 91 бр.,
Тутракан – 42 бр., Дулово – 24
бр., а случаите с извършвана
гасителна дейност на пожари
в сухи треви и пожари, без
да са нанесени материални
щети са: Силистра - 247 бр.,
Тутракан – 126 бр., Дулово –
121 бр. В РДПБЗН-Силистра
са извършени 161 бр. аварийно-спасителни дейности и
оказване на помощ.
Излизанията на лъжливи
повиквания общо за региона
са 22 бр.

П

РИОСВ-Русе – Поддържан
резерват „Сребърна“, рибарниците Мечка, Калимок,
Остров Пожарево и Гарвански блата.
Целта е да се провокира
интереса на младите хора
да потърсят информация
за ролята на влажните
зони, предостявяните от
тях екосистемни услуги,
значението им за намаляване на риска от бедствия
и биологичното им разнообразие. Проектите трябва
да имат художествена и
информационна стойност,
креативност и практиче-

ска приложимост.
Проектите, придружени с
информация за авторите да
се изпращат по е-поща на
инспекцията до 2 фувруари
включително. Резултатите
от конкурсите ще бъдат
обявени на 8 февруари 2017
г. на интернет страницата на РИОСВ-Русе.
Допълнителна информация за конкурсите е
публикувана на адрес:
http://www.riosv-ruse.org/
konkursinariosv-ruse.html.
Световният ден на влажните зони се отбелязва
всяка година на 2 февруари.

Пожарната отчита
дейността си за 2016 г.

При произшествия са загинали 3 граждани, пострадалите са 5.
От разпределението на
произшествията по основни
отрасли, е видно, че наймного са произшествията в
„Жилищно-комуналното стопанство” – 73 бр. (46,49%).
На второ място са произшествията в “Селско и рибно
стопанство” - 25 бр. (15,9
%), а на трето са пожарите
в “Транспорт, складиране и
пощи” - 24 бр. (15,3%), останалите 35 бр. (22,3%) се
разпределят в отраслите
„Сметосъбиране”, „Горско
стопанство”, “Търговия и
ремонт” и др..
От разпределението на
произшествията по причина
на възникване, е видно, че

най-много са произшествията, предизвикани от небрежност при боравене с
открит огън - 48 бр., (30,6
%), късо съединение - 31 бр.
(19,7%), неправилно ползване
на отоплителни и нагревателни уреди – 20 бр. (12,7%),
техническа неизправност –
14 бр. (9%), самозапалване – 4
бр. (2,5 %) и др.
Дейността по линия на
„Превантивна дейност и
контрол“ (ПКД) в обектите
през 2016 г. беше насочена основно към извършване
на проверки и контрол за
спазването на правилата и
нормите за пожарна безопасност. Изготвиха се планове
за кампанийни мероприятия
и дейности: отоплителен
сезон, пролетно – летен по-

Темата на кампанията през
2017 г. е „Влажните зони
за намаляване риска от
бедствия“.
В контекста на темата,
е важно да се знае, че влажните зони предотвратяват
или смекчават ефекта от
наводнения върху прилежащите земеделски или
урбанизирани територии,
подхранват подземните
води, ограничават ерозията, пречистват водите и
поддържат биологичното
разнообразие, предоставят
множество материални
“ТГ”
суровини и др.
жароопасен сезон, жътвена
кампания и избори.
През изтеклия период служителите от ДПК са извършили 32 комплексни проверки, за които са връчени 32
протокола, и 280 контролни
проверки. През годината е работено по 19 указания и писма от ГДПБЗН, при което са
извършени 1598 тематични
проверки. Връчени са 94 разпореждания, 113 констативни
протокола, 238 становища
за допускане на земеделска
техника в жътвена кампания
и 3 уведомителни писма.
Издадени са 2 сертификата
за съответствие на обекти
с изискванията за пожарна
безопасност.
За констатираните 416 нарушения от всички извършени
проверки са предписани 361
мероприятия в разпоредителни документи, а за останалите са съставени актове
за установено административно нарушение (АУАН) или
приложени Принудителни административни мерки (ПАМ).
Извършени са 120 контролни
проверки за изпълнението на
предписаните мероприятия.
Приложени са 7 принудителни административни мерки, съставени са 47 акта
за установяване на административни нарушения, от
които всички са по ЗМВР.
За 2015 г. цифрите са следните: ПАМ – 19 бр. и АУАН
– 46 бр. За всички съставени
АУАН са издадени и връчени
наказателни постановления,
както и за всички изготвени констативни актове за
НПНПБ са връчени заповеди
за налагане на ПАМ.
През 2016 г. държавният
противопожарен контрол
в инвестиционния процес е
осъществен чрез извършване

19 - 25.01.2017 г.

4 - 9 май 2017 г.

Чехия и Словакия
Братислава, Прага, Карлови Вари и Пилзен
Програма - 6 дни/3 нощувки
1-ви ден - Отпътуване в 19:00 ч. от Тутракан за Братислава –
столицата на Словакия.
2-ри ден - Пристигане в Братислава. Пешеходна разходка в
историческия център на града на Дунав: замъкът на Братислава,
катедралата "Св. Мартин", старото кметство, Двореца на архиепископите. Настаняване в хотела. Нощувка.
3-ти ден - Закуска. Отпътуване за Прага. Пешеходна обиколка
на Прага с екскурзовод: Храдчани - Пражки храд - най-важният
символ на Бохемия и седалище на Президента, комплекс от дворци,
църкви, базилики, кули и градини, готическата катедрала "Свети
Вит", Златната уличка с дома на Кафка; Мала страна - бароковата
църква от 18 век "Свети Николай"; Карловият мост с многобройните
статуи и улични музиканти; Старе место - старият градски площад
с Кметството и световноизвестния часовник от 15 век с движещите
се фигури на апостолите.
По желание и предварителна заявка – разходка с корабче по река
Вълтава. Свободно време. Отпътуване за хотела. Нощувка.
4-ти ден - Закуска. Отпътуване за целодневна екскурзия до
Карлови Вари и Пилзен - разглеждане на Карлови Вари – един от
най-старите европейски курорти с 12 действащи минерални извора.
Посещение на пивоварния завод Пилзен - по време на едночасовото
посещение ще се запознаете с историята на най-голямата и модерна
пивоварна в Чехия, ще имате възможност да научите подробности за
технологията на производство, да дегустирате бира, таксата за вход
се заплаща отделно на място, домакините препоръчват туристите
да си предвидят връхна дреха, защото в подземията температурата
достига до 8 градуса. Вечерта - завръщане в Прага. Нощувка.
5-ти ден - Закуска и отпътуване за България. Пристигане ранните
часове на 6-ти ден.
ЦЕНА: 458 лв.
Цената включва:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания,
пътни такси и паркинги
- 1 нощувка със закуска в Братислава, в хотел 3* или 2*
- 2 нощувки със закуски в Прага, в хотел 3* или 2*
- целодневна екскурзия до Карлови Вари и Пилзен
- туристическа програма и екскурзоводско обслужване, медицинска застраховка, снимка за спомен
Цената НЕ включва:
- Слушалки по време на екскурзоводската програма в Прага – 2-3
EUR на човек,
- Разходка с корабче по Вълтава – 16 евро,
- Вход в Пивоварната в Пилзен - 180 чешки крони - 7 евро
- Вечеря в ресторанта на хотела – 10 евро
- Входни такси за музеи по избор
Туроператорът си запазва правото за промяна в последователността на програмата.
Необходими документи: Лична карта или международен паспорт; За деца до 18 г. - нотариално заверена родителска декларация от непътуващия/те родител/и – оригинал и копие, копие
от акта за раждане, копие от страницата със снимката в паспорта
За записване: Анастасия ЯКОВА - 0866 65890, GSM: 0895 425453

на контролни проверки и изготвяне на 78 становища за
съответствие на инвестиционните проекти с правилата
и нормите за пожарна безопасност и 43 становища за
съответствие с изискванията на правилата и нормите
за пожарна безопасност. За
изтеклата година са направен 5 откази за издаване на
удостоверителни документи
на заинтересовани лица.
Значително е увеличен броят
на издадените становища за
съответствие на строежите през изтеклата година,
както и броят на държавните приемателни комисии,
в които са взели участие
служители от РДПБЗН - тенденции които се налагат през
последните 5 години.
Не са съставяни актове за
административни нарушения
на консултанти, проектанти
и строители по Закона за
устройство на територията
(ЗУТ).
Със заповед на Областния
управител бяха извършени
пролетна и есенна проверки
и обследване на техническото и експлоатационно
състояние на потенциално
опасните водни обекти на
територията на област
Силистра. Извършени са

общо 30 проверки на 15 водно стопански обекта, като
11 от тях са потенциално
опасни язовира, 3 участъка
от дунавска дига и един
обект корекция на речно корито. За всеки от водните
обекти е изготвен и връчен
на ползвателите, представителите на общините и
собствениците на водни
обекти констативен протокол с дадени предписания и
срокове за изпълнение.
През 2016 г. бяха извършени 60 проверки на обекти по
смисъла на чл.35 и 57 проверки на обекти по смисъла на
чл.36 от Закона за защита
при бедствия. Извършени
бяха още 39 проверки на обекти по изпълнение на дадени
предписания и 7 проверки на
складове за съхранение на
индивидуални средства за
защита в общините. Връчени
са общо 128 констативни
протокола и 35 констативни акта със съответните
предписания.
През отчетния период са
извършени и 13 проверки
на складове, съхраняващи
продукти за растителна
защита с изтекъл срок на
годност, но проверките са
отчетени като превантивна дейност.
“ТГ”
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СМЯХ
- Как е твоят грейпфрут?
ще се върне след час.
една единствена голяма, незабра- Бабо, не ми е грейпфрут! Той
- Е, и? Ние не правим нищо
Глупавите мъже разказват вицо- вима любов.
ми е бойфренд!
нередно.
ве за блондинки, умните спят с тях.
- Твоята коя беше, бабо?
- Именно... а времето си тече!
- Моряците, баби, моряците.
- Скъпа, миенето на чинии ми
- Имате ли диви патици?
съсипва мъжкото достойнствo...
И жабите, и девойките най-мно- Не. Имаме питомни. Ама, ако
- За какъв мъж искаш да се
- Ми мий ги с ръце бе, Иване... го ги е страх от щъркела!
искате, може да си изберете една омъжиш?
и да я изнервя. Да подивее...
- Паранормален. Да има пари и
Здравеняк е застанал пред
Петстотин цигани демонстрират
да е нормален...
вратата в автобуса и е запречил из- пред Министерски Съвет:
- Мацко, колко кила си?
хода. Мъж с очила се приближава:
- Искаме работа! Искаме работа!
- 60 и кусур.
Осмокласничка: - Мамо, днес ни
- Извинете за безпокойството,
С колата си минава бизнесмен,
- Е, колко е тоя кусур?
водиха от училище на профилакно ще слизам. Бъдете така любезен спира и пита първия му попаднал:
- 40...
тичен преглед при гинеколог... и
да ми направите път...
- За какво протестирате?
представи си... имаше само една
Здравенякът го изглежда отви- Искаме работа, господине.
Баба към внучката:
девственица!
соко: - Ти кво, на интелигентен ли Няма кво да ядем!
- Да знаеш, баби, всяка жена има
- Дъще! Ти, нали?!
се правиш?
- Ето визитката ми! Ела утре в 8
- А не, същия тъпанар като вас часа и веднага почваш!
съм...
- Ииий, да си таковам късмета
бе! Как от 500 души, па точно мен
- Кой е тоя Пешо тенекеджията избра?
в телефона ти?
- Не я познаваш...
- Мен са ме молили да се омъжа
стотици пъти. Но аз винаги съм
Маскиран мъж с пистолет нахлу- отказвала.
ва в градски автобус:
- И кой, например, те е молил,
Ако сте поискали информация от някоя
- Това е обир! Давайте парите! ако не е някаква тайна?
институция по Закона за достъп до обществена
- К'ви пари, бе чедо!? Т'ва е
- Мама.
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
автобус!
можете да получите
- Отвън пише "Райфайзен Банк"!
- Тате, моят снежен човек е
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
напълно безпомощен!
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
- Ало, Пътната агенция ли е?
- Защо мислиш така?
www.aip-bg.org
- Не, тук е общинската админи- Защото си го направих сама,
страция.
без ничия помощ!
- И на вас да ви...
- Комшу, един младеж ей там се
Самообладание. Когато вместо опитваше да целува жена ти!
да повишиш тон на мъжа си,
- Успя ли?
повдигнеш едната вежда и го
- Не, тя го блъсна и избяга.
до Общинския пазар предлага:
попиташ:
- Не е била мойта жена, комшу...
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
- Ти нещо май на безсмъртен ми
торове,
техническа сяра за пчелари
се правиш!
Въпрос: - Какво си мисли блонЗа справки: 0866 60 079
динка, която е родила близнаци?
- Само да ти кажа, че мъжът ми
Отговор: - Кой е вторият баща…

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

Сканди

СУДОКУ

Програма
Достъп до Информация
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Вашето здраве е във вашите ръце!
Фредерик Салдман

а 20 януари излиза
нова книга от автора на „Най-доброто
лекарство сте вие“ д-р
Фредерик Салдман!
„Вашето здраве е във
вашите ръце!“ (превод:
Радостин Желев, 304 стр.,
цена: 17 лв.) предлага нов
начин на мислене за здравето - отваряне към медицина
с естествени средства,
която използва собстве-

Н

ните ни възможности
за изграждането на нашата лична
броня срещу
болестите.
„Умът може
да разболее
тялото, но
тялото може
да излекува
ума”, подсказва авторът.
Като се позовава на найновите научни
изследвания и
на собствения си клиничен опит,
френският
карди олог и
изтъкнат специалист по
превантивна
медицина д-р
Фредерик Салдман ни учи
как по-добре
да използваме тялото си
и да живеем по-дълго. Съветите му са разделени
в пет части, които представляват стълбовете на
доброто здраве: храненето,
управлението на тялото,
всекидневните грижи за
него, поддържането на
мозъка и, накрая, тайните
на контрола над Аз-а и на
оптимизма. Защото усещането, че сме във форма,

спокойни и релаксирани,
е ключът към постигане
на душевно равновесие и
щастие.

Фредерик Салдман
Д-р Фредерик Салдман е
роден на 5 май 1953 година
в Париж. Уважаван кардиолог, диетолог и експерт
в областта на здравословното хранене, той е
автор на няколко световни
бестселъра, а изявленията
му се следят от медиите
с нестихващо любопитство. Книги като „Измий
ръцете си!“ и „Най-доброто
лекарство сте вие!“ са вдъхновени от ежедневните
му срещи с пациенти, разказващи за болестите си

като за феномени, които не
зависят от собственото
им поведение. Практиката
мотивира д-р Салдман да
адресира наблюденията
си към по-широка публика.
Книгите му отстояват
убеждението, че здравето
ни е в собствените ни
ръце, че „вътрешният учител на всеки един от нас е
създателят на идеалната
хармония“. От бестселъра
„Най-доброто лекарство
сте вие!“ само във Франция
са продадени над 560 000
екземпляра. Преведен е на
английски, испански, португалски, италиански, немски,
холандски, финландски, китайски, корейски, турски,
гръцки и други езици.

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за мотопеда имат
единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2017
в 17.00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

Честит рожден ден
и да почерпят:

22 януари - Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбСТутракан
22 януари - Никола ДИМОВ, Общински съветник от
ГЕРБ, ОбС-Главиница
24 януари - Росица ПЕНЧЕВА, НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
23 януари - Валентин СИМЕОНОВ, Общински съветник
от ГЕРБ, ОбС-Тутракан
23 януари - Румяна ЗМЕЕВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан

24 януари - Недим ЧАУШ, Кмет на с. Зебил, Община
Главиница
24 януари - Марийка ГАБРОВСКА, Мед.сестра, ДГ
"Патиланчо", Тутракан
24 януари - Маринка ДИМИТРОВА, Работник поддръжка, Община Тутракан
24 януари - Веска ИВАНОВА, Изпълнител чистач, Община Тутракан

21 януари - Бабинден/Ден на родилната помощ

Георги
ВАСИЛЕВ
Тутракан

Размисли разни...
Желая на всички вас добро здраве и да срещате
само добри хора през новата 2017 г.! Предлагам на
вашето внимание някои размисли или казано с други
думи - невчесани мисли, които нахлуха в измъчената
пенсионерска душа през изминалата 2016 г. Ще се
радвам, ако някои от моите писания ви харесват:
- Човекът със съвест се стреми да убие гузното
съзнание у себе си (само така ще бъдем човеци в
очите на другите).
- Малко останаха хора с душа, повече мислят,
че са направени от молекули и считат себе си за
материалисти и действат като такива.
- Всеки човек иска хубави мигове в неговия живот
да бъдат вечни или възможно най-дълго. Когато
това не се случи ние обвиняваме другите и рядко
търсим вината у себе си.
- Това, което пролетта ни обещава, лятото го
изпълнява.
- Когато човек е млад и истински влюбен, той
придава на всичко красота и завършеност, богатство, нежност и фантазия.
- Жените и политиката обичат дръзките, настъпателни мъже.
- Една жена може да бъди победена, но в същото
време да остане негодуваща.
- Не можеш да си светлина в живота на жената
до себе си, ако си плах и нерешителен.
- Любовта на живота свършва там, където свършва възхищението към любимия.
- За да привлече вниманието на мъжа към себе
си, умната жена слиза на интелектуалното му
равнище.
- Някои хора се разхождат, за да решат здравословните си проблеми, други се разхождат, за да
си търсят компания, а трети… да броят птиците
- те са или влюбени или романтици.
- От дълбокия въртоп на безразличието и отчаянието можеш да се измъкнеш по два начина: като
пиеш чаша-две вино или срещнеш усмихната жена.
- Когато искаш да си устроиш весело прекарване,
стой настрана от алкохола, а когато искаш хубаво
да се насвяткаш, стой настрана от спалнята (из
житейския опит на Г.В. - пишещият тези редове).
- Голяма част от мъжете се страхуват от свежия
и блестящ ум на жената - те предпочитат нейната
младост и тялото й.
Да си лишен изцяло от човешко съчувствие, значи да си звяр, без да съзнаваш това. Размислите
ми са плод на моя житейски път. С чувство на
съжаление трябва да си призная, че не винаги съм
бил образец за подражание. Живея с надеждата, че
хората, които ще живеят след мен, ще изградят
един по-добър свят.
Приемам мнения, критични бележки и... похвали
на тел.: 0896851900
Искрено Ваш,
Георги ВАСИЛЕВ

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

