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Екс вокалистът на
"Джудас Прийст" Тим "Рипър" Оуенс,
и Б.Т.Р - гости на
"Огненият Дунав"!
Калина ГРЪНЧАРОВА
уп музикални звезди
от всички жанрове ще
се изсипят на брега
на р. Дунав в Тутракан

по време на празничната
седмица "Огненият Дунав",
която ще се проведе в края
на м.юли.
"Звезден прах над Дунав"

се нарича първата вечер на 25 юли, когато на Амфитеатралната сцена в Крайдунавския парк е концертът
на стр. 8

К
Новочерненки от КНТ "Търчила"
и "Магията на РИЛА планина"

Сашо Андреев - златното
момче на канадската борба
на стр. 4

Днес в Старо село:

Памет за избитите преди
91 години от румънската
власт 26 староселци
на стр. 3

СУ "Йордан Йовков" - Тутракан с най-добър
резултат в България на матурата по Биология
Калина ГРЪНЧАРОВА
а първо място, с найвисок резултат, сред
836 средни училища

Н

ще едно успешно
състезание за нав България се нареди тут- образованието публикува
ционалния отбор на
раканското Средно учили- резултатите от матураще "Йордан Йовков" след та по "Биология и здрав- България по канадска борба
бе отчетено в началото
като Министерство на
на стр. 2 на м.юли. В столицата

О

на Хърватия - Загреб, се
проведе турнирът за Световната купа по канадска
борба.
Златното тутраканско
момче Сашо Андреев се

върна с два златни медала
в своята категория до 96
кг и златен медал в абсолютна категория на лява
ръка плюс диамант!
“ТГ”
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РЕГИОН

НОВИНИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА АСИСТЕНТИ НА
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɨɞɨɛɪɢɜɴɬɪɟɲɧɨɤɨɦɩɟɧɫɢɪɚɧɢɩɪɨɦɟɧɢ
ɧɚɭɬɜɴɪɞɟɧɢɬɟɪɚɡɯɨɞɢɩɨɛɸɞɠɟɬɚɧɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨɧɚ
ɬɪɭɞɚɢɫɨɰɢɚɥɧɚɬɚɩɨɥɢɬɢɤɚɡɚɝɉɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚɧɟɬɨ
ɜɨɞɢɞɨɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟɧɚɭɬɜɴɪɞɟɧɢɬɟɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɩɪɨɝɪɚɦɚ
Äɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹɧɚɯɨɪɚɬɚɫɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ³ɫɥɜ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɬɚɳɟɫɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɬɧɚɨɛɳɢɧɢɬɟɱɪɟɡȺɝɟɧɰɢɹɬɚɡɚɫɨɰɢɚɥɧɨɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɡɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɧɚɭɫɥɭɝɢɬɟ
ɥɢɱɟɧɚɫɢɫɬɟɧɬɫɨɰɢɚɥɟɧɚɫɢɫɬɟɧɬɢɞɨɦɚɲɟɧɩɨɦɨɳɧɢɤɧɚ
ɯɨɪɚɬɚɡɚɤɨɢɬɨɟɢɡɜɴɪɲɟɧɚɫɨɰɢɚɥɧɚɨɰɟɧɤɚɩɨɨɩɟɪɚɰɢɹ
Äɇɟɡɚɜɢɫɢɦɠɢɜɨɬ³ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɚɩɨɈɩɟɪɚɬɢɜɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
ÄɊɚɡɜɢɬɢɟɧɚɱɨɜɟɲɤɢɬɟɪɟɫɭɪɫɢ³ɝ
ɉɨɬɨɡɢɧɚɱɢɧɳɟɫɟɨɫɢɝɭɪɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɧɚɭɫɥɭɝɢɬɟɨɬ
ɫɬɪɚɧɚɧɚɞɴɪɠɚɜɚɬɚɋɨɫɢɝɭɪɟɧɢɬɟɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɪɟɡɝɳɟɛɴɞɟɨɤɚɡɚɧɚɩɨɞɤɪɟɩɚɧɚɧɚɞɯɨɪɚɫ
ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹɢɯɨɪɚɧɚɞɝɜɧɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɡɚɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟɱɪɟɡɧɚɡɧɚɱɚɜɚɧɟɬɨɧɚɛɥɢɡɨɥɢɱɧɢɚɫɢɫɬɟɧɬɢ
ɫɨɰɢɚɥɧɢɚɫɢɫɬɟɧɬɢɢɞɨɦɚɲɧɢɩɨɦɨɳɧɢɰɢ
ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ ПО СЕПП
ȾɎÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ³ɩɪɟɜɟɞɟɦɢɥɢɨɧɚɥɟɜɚɞɨɩɥɚɳɚɧɟ
ɩɨɋɯɟɦɚɬɚɡɚɟɞɢɧɧɨɩɥɚɳɚɧɟɧɚɩɥɨɳ ɋȿɉɉ ɋɭɛɫɢɞɢɢ
ɩɨɥɭɱɢɯɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟɫɬɨɩɚɧɢɈɤɨɧɱɚɬɟɥɧɨɬɨɩɥɚɳɚɧɟɟɧɚɩɪɚɜɟɧɨɫɥɟɞɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹɧɚɞɚɧɧɢɬɟɜɋɢɫɬɟɦɚɬɚɡɚɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟɩɚɪɰɟɥɢ ɋɂɁɉ ɧɚ
ɛɚɡɚɩɨɞɚɞɟɧɢɜɴɡɪɚɠɟɧɢɹɢɢɡɹɫɧɹɜɚɧɟɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɬɚ
ɧɚɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢɬɟɞɜɨɣɧɨɡɚɹɜɟɧɢɩɥɨɳɢɡɚɄɚɦɩɚɧɢɹ
ɤɚɤɬɨɢɫɥɟɞɩɪɢɡɧɚɜɚɧɟɧɚɪɚɡɯɨɞɢɬɟɩɨɞɚɧɧɢɧɚɇȺɉ
ȾɨɩɥɚɳɚɧɟɬɨɩɨɫɯɟɦɚɬɚɟɢɡɜɴɪɲɟɧɨɫɴɝɥɚɫɧɨɁɚɩɨɜɟɞ
ʋɨɬɝɧɚɦɢɧɢɫɬɴɪɚɧɚɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨɯɪɚɧɢɬɟɢɝɨɪɢɬɟɂɡɱɢɫɥɟɧɢɹɬɚɫɚɧɚɩɪɚɜɟɧɢɩɨɨɤɨɧɱɚɬɟɥɧɚ
ɫɬɚɜɤɚɨɬɥɜɯɟɤɬɚɪ
Ɉɛɳɨɢɡɩɥɚɬɟɧɢɬɟɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɋȿɉɉɞɨɫɬɢɝɧɚɯɚɦɥɧ
ɥɟɜɚɈɳɟɩɪɟɡɞɟɤɟɦɜɪɢɝɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɫɬɨɩɚɧɢ
ɩɨɥɭɱɢɯɚɨɫɧɨɜɧɚɬɚɱɚɫɬɨɬɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɢɬɟɩɥɚɳɚɧɢɹɡɚ
ɟɞɢɧɢɰɚɩɥɨɳɜɪɚɡɦɟɪɧɚɦɥɧɥɟɜɚȼɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚ
ɮɟɜɪɭɚɪɢɛɹɯɚɩɪɟɜɟɞɟɧɢɨɳɟɦɥɧɥɟɜɚɩɨɋȿɉɉɧɚ
ɫɬɨɩɚɧɢɬɟɡɚɤɨɢɬɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹɬɚɧɚɞɚɧɧɢɬɟɜɋɂɁɉɧɟ
ɛɟɲɟɩɪɢɤɥɸɱɢɥɚɋɭɛɫɢɞɢɢɬɟɛɹɯɚɪɚɡɩɥɚɬɟɧɢɜɴɡɨɫɧɨɜɚ
ɧɚɛɚɡɨɜɨɬɨɩɥɚɳɚɧɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚɥɜɡɚɜɫɟɤɢɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɯɟɤɬɚɪɡɟɦɹ
СТИПЕНДИИ ЗА ДАРОВИТИ ДЕЦА
ɉɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɨɬɩɭɫɧɚɧɨɜɢɥɜɡɚɢɡɩɥɚɳɚɧɟɧɚ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɢɧɚɭɱɟɧɢɰɢɫɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹɜɨɛɥɚɫɬɬɚɧɚɧɚɭɤɚɬɚɢ
ɧɚɫɩɨɪɬɚɋɪɟɞɫɬɜɚɬɚɫɚɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɩɨɰɟɧɬɪɚɥɧɢɹɛɸɞɠɟɬ
ɡɚɮɢɧɚɧɫɨɜɢɫɬɢɦɭɥɢɩɨɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚɧɚɦɟɪɤɢɬɟɡɚɡɚɤɪɢɥɚ
ɧɚɞɟɰɚɫɢɡɹɜɟɧɢɞɚɪɛɢɨɬɞɴɪɠɚɜɧɢɢɨɛɳɢɧɫɤɢɭɱɢɥɢɳɚ
ɉɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɢ
ɧɚɭɤɚɬɚɢɤɴɦɨɛɳɢɧɢɫɟɬɪɚɧɫɮɟɪɢɪɚɬɨɛɳɨɥɟɜɚ
ɡɚ ɫɬɢɩɟɧɞɢɢ ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɩɨɫɬɢɝɧɚɥɢ ɜɢɫɨɤɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɧɚ ɧɚɭɤɚɬɚ Ɂɚ ɜɢɫɨɤɢɬɟ ɫɢ ɫɩɨɪɬɧɢ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɰɢ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɢ ɞɴɪɠɚɜɧɢ ɫɩɨɪɬɧɢ ɭɱɢɥɢɳɚ
ɳɟɛɴɞɚɬɫɬɢɦɭɥɢɪɚɧɢɫɴɫɫɬɢɩɟɧɞɢɢɜɨɛɳɪɚɡɦɟɪɧɚ
ɥɟɜɚɋɬɢɦɭɥɢɬɟɩɨɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚɫɚɡɚɞɟɰɚɢɭɱɟɧɢɰɢ
ɤɥɚɫɢɪɚɧɢ ɧɚ ɩɴɪɜɨ ɜɬɨɪɨ ɢɥɢ ɬɪɟɬɨ ɦɹɫɬɨ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ
ɨɥɢɦɩɢɚɞɚ ɢɥɢ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɢɥɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɪɚɜɧɢɳɟɚɜɨɛɥɚɫɬɬɚɧɚɫɩɨɪɬɚ±ɧɚɩɴɪɜɨɜɬɨɪɨɢ
ɬɪɟɬɨɦɹɫɬɨɧɚɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɢɝɪɢɫɜɟɬɨɜɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɢɥɢ
ɛɚɥɤɚɧɫɤɨɩɴɪɜɟɧɫɬɜɨɢɥɢɚɤɨɫɚɲɚɦɩɢɨɧɢɨɬɮɢɧɚɥɢɧɚ
ɞɴɪɠɚɜɧɨɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɩɴɪɜɟɧɫɬɜɨ
ОПАЗВАНЕ ОТ ПОЖАРИ ПО ВРЕМЕ НА
ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ
ȼ ɊȾ Äɉɨɠɚɪɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ ɢ ɡɚɳɢɬɚ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ´
±ɋɢɥɢɫɬɪɚɟɫɴɡɞɚɞɟɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɡɚɨɩɚɡɜɚɧɟɧɚɫɟɥɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɤɚɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɹɨɬɩɨɠɚɪɢɩɨɜɪɟɦɟɧɚɬɚɡɝɨɞɢɲɧɚɬɚɠɴɬɜɟɧɚɤɚɦɩɚɧɢɹɍɬɜɴɪɞɟɧɢɫɚɩɥɚɧɨɜɟɬɟɧɚɬɪɢɬɟ
ɪɚɣɨɧɧɢɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɢɫɥɭɠɛɢɫɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɡɚɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɧɚɩɨɠɚɪɧɚɬɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɧɚɠɢɬɧɢɬɟɦɚɫɢɜɢɬɟɯɧɢɤɚɬɚɫɤɥɚɞɨɜɟɬɟɡɚɡɴɪɧɨɢɮɭɪɚɠɧɢɬɟɩɥɨɳɚɞɤɢ
ɞɤɚɫɚɡɚɫɟɬɢɬɟɩɥɨɳɢɫɟɫɟɧɧɢɰɢɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ
ɨɛɥɚɫɬɩɪɟɡɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚ
ɋɴɜɦɟɫɬɧɨɫɨɪɝɚɧɢɬɟɧɚɦɟɫɬɧɚɬɚɜɥɚɫɬɫɟɫɴɡɞɚɜɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɡɚɨɩɨɜɟɫɬɹɜɚɧɟɢɩɪɢɜɥɢɱɚɧɟɩɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬ
ɧɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɫɢɥɢɢɞɨɛɪɨɜɨɥɧɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ȾɨɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɬɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɧɚȼɢɄɀɉɟɥɟɤɬɪɨɪɚɡɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɧɢɬɟɢɟɧɟɪɝɨɩɪɟɧɨɫɧɢɬɟɞɪɭɠɟɫɬɜɚɫɚɢɡɩɪɚɬɟɧɢɫɚ
ɩɢɫɦɚɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɨɫɧɨɜɧɢɬɟɢɦɚɧɝɚɠɢɦɟɧɬɢɢɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɩɨɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨɧɚɪɟɤɨɥɬɚɬɚɂɡɝɨɬɜɟɧɢɫɚɩɥɚɧɨɜɟɡɚ
ɫɴɜɦɟɫɬɧɢɞɟɣɫɬɜɢɹɫɞɴɪɠɚɜɧɢɬɟɝɨɪɫɤɢɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚ
ɂɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɫɚ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɢ ɫɯɟɦɢ ɫ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɬɨ
ɧɚɡɚɫɟɬɢɬɟɩɥɨɳɢɤɨɢɬɨɫɚɩɪɟɞɚɞɟɧɢɡɚɩɨɥɡɜɚɧɟɜɈɩɟɪɚɬɢɜɧɢɹ ɰɟɧɬɴɪ ȼɫɢɱɤɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɫɚ
ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɢɫɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɝɚɫɟɧɟ
ɧɚɩɨɠɚɪɢɜɠɢɬɧɢɬɟɦɚɫɢɜɢɋɴɡɞɚɞɟɧɚɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɡɚ
ɛɴɪɡɨɫɴɛɢɪɚɧɟɧɚɫɜɨɛɨɞɧɢɹɨɬɞɟɠɭɪɫɬɜɨɫɴɫɬɚɜɜɫɥɭɱɚɣ
ɧɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬ
ɉɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɰɹɥɚɬɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɫɬɪɨɝɨ ɳɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ ɡɚ
ɫɩɚɡɜɚɧɟɧɚɡɚɛɪɚɧɚɬɚɡɚɩɚɥɟɧɟɧɚɫɬɴɪɧɢɳɚɢɞɪɭɝɢɪɚɫɬɢɬɟɥɧɢɨɫɬɚɬɴɰɢɜɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟɡɟɦɢɢɡɚɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚ
ɨɬɤɪɢɬɢɨɝɧɟɢɡɬɨɱɧɢɰɢ
КРИМИНАЛЕ
ɋɩɪɨɦɢɥɚɚɥɤɨɯɨɥɧɨɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɭɩɪɚɜɥɹɜɚɥɦɨɬɨɩɟɞɝɨɞɢɲɧɢɹɬɂɉɉɴɬɧɢɩɨɥɢɰɚɢɝɨɡɚɫɟɤɥɢɢɫɩɪɟɥɢ
ɧɚ  ɸɧɢ ɨɤɨɥɨ  ɱɚɫɚ ɩɨ ɩɴɬɹ ɦɟɠɞɭ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɢ
ɫɟɥɨɋɨɤɨɥȼɨɞɚɱɴɬɨɬɤɚɡɚɥɞɚɞɚɞɟɤɪɴɜɧɚɩɪɨɛɚɢɟɛɢɥ
ɡɚɞɴɪɠɚɧ ɜ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɹ ɚɪɟɫɬ ɋɪɟɳɭ ɧɟɝɨ ɟ ɡɚɩɨɱɧɚɬɨ
ɛɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ⱦɴɪɜɟɬɚɩɚɞɧɚɥɢɜɴɪɯɭɩɴɬɧɨɬɨɩɥɚɬɧɨɫɚɨɬɫɬɪɚɧɢɥɢ
ɨɝɧɟɛɨɪɰɢɬɟɉɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹɬɚɫɚɫɬɚɧɚɥɢɧɚɸɥɢɜɫɟɥɨ
ɐɚɪɟɜɞɨɥ
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СУ "Йордан Йовков" - Тутракан с най-добър
резултат в България от матурата по Биология
от стр. 1
но образование", в която
участваха зрелостниците
от випуск-2017!
5,988 е средната оценка на
явилите се 13 ученици!Техен
преподавател е Мария Кирякова, която за поредна
година доказва своя педагогически професионализъм.
Доказателството не е
само този резултат, но и
фактът, че огромна част
от завършилите Медицински университети или
специалност "Биология" са
нейни възпитаници.
В класацията по този
предмет на 76 място е
СУ "Васил Левски" - Дулово
със средна оценка 5,219,
83-та е Природоматематическа гимназия "Св.
Климент Охридски"-Силистра - 5,193, на 100 място и
ЕГ "Пейо Яворов"-Силистра
- 5,095.
Зрелостен изпит по български език и литература,
който е задължителен за
всички ученици, е проведен

във всички 983 средни училища в България. СУ "Йордан
Йовков" е на 275 място с
резултат 4,270, а СУ "Христо Ботев" е на 347 място
с 4,099. От Силистренска
област в Топ 100 се нареждат две силистренски
училища - Езикова гимназия "Пейо Яворов" - 5,216 и
Природоматематическата
гимназия "Св.Климент Охридски" - 4,962. СУ "Васил
Левски"-Дулово е на 214
място с 4,440, а СУ "Васил
Левски"-Главиница - на 395
място с резултат 4,013.
На матурата по математика СУ "Йордан Йовков" е
със средна оценка 4,980 и
е на 51 място, а СУ "Васил
Левски" - Главиница - на 75
място с 4,810.
На зрелостния изпит по
география от общо 739 училища, СУ "Христо Ботев"
е на 627 с резултат 2,940
даден от 4 явили се на него
ученици.
27 място от общо 684
училища, в които ученици
са избрали Английски език

ɆɚɪɢɹɄɂɊəɄɈȼȺɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɩɨȻɢɨɥɨɝɢɹ
ɜɋɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

за втора матура, заема СУ
"Христо Ботев"-Тутракан
със среден резултат 5,840
на явилия се един ученик.

СУ "Йордан Йовков"-Тутракан е на 81 място с оценка
5,679 на явилите се общо
12 ученика.

Картина на трудовия пазара в Силистренско
П

ɪɟɡɦɦɚɣɩɨɫɬɴɩɢɥɢɬɟ
ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɨɬ
ɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɫɚ ɫɴɫ
 ɩɨɜɟɱɟ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɴɫ
ɫɴɳɢɹ ɦɟɫɟɰ ɧɚ ɦɝ  Ɂɚɩɨɱɧɚɥɢɬɟ ɪɚɛɨɬɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ
ɛɟɡ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɚ 
ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɱɟɫɤɚ ɩɪɨɮɟɫɢɹ
  ɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɬɟ ɫɴɫ
ɫɪɟɞɧɨ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨ ɢ ɜɢɫɲɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɉɨɜɟɱɟɨɬ
ɩɨɥɨɜɢɧɚɬɚɨɬɭɫɬɪɨɟɧɢɬɟɧɚ
ɪɚɛɨɬɚɫɚɠɟɧɢɚɦɥɚɞɟɠɢɬɟ
ɞɨ  ɝɨɞɢɧɢ ɫɚ  Ɂɚɟɬɨɫɬ
ɟɨɫɢɝɭɪɟɧɚɧɚɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɤɚɤɬɨɢɧɚ
 ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɫ ɧɚɦɚɥɟɧɚ
ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɨɬɨɛɥɚɫɬɬɚ
Ɍɪɭɞɨɜɢɬɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɰɢ ɫɚ
ɨɫɢɝɭɪɢɥɢɡɚɟɬɨɫɬɧɚɩɴɪɜɢɱɧɢɹɩɚɡɚɪɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ
ɋɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɨɬɨɧɚɛɸɪɚɬɚɩɨɬɪɭɞɚɞɪɭɝɢɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɨɬɨɛɥɚɫɬɬɚɫɚɧɚɟɬɢɩɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɢɦɟɪɤɢɡɚɡɚɟɬɨɫɬ
ɩɪɟɡɦɚɣ
Ɉɛɳɨ ɨɛɹɜɟɧɢɬɟ ɩɪɟɡ ɦɚɣ
ɫɜɨɛɨɞɧɢ ɪɚɛɨɬɧɢ ɦɟɫɬɚ ɨɬ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɫɚ 
ɬɨɜɚɟɫɴɫɦɟɫɬɚɩɨɜɟɱɟ
ɨɬɤɨɥɤɨɬɨɩɪɟɡɚɩɪɢɥ 

ɉɪɟɡ ɦɟɫɟɰɚ ɬɴɪɫɟɧɟɬɨ
ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚ ɫɢɥɚ ɜ ɪɟɚɥɧɚɬɚ
ɢɤɨɧɨɦɢɤɚ ɟ ɧɚɪɚɫɧɚɥɨ ɢ ɫɟ
ɢɡɪɚɡɹɜɚ ɜ ɡɚɹɜɟɧɢɬɟ ɨɛɳɨ
ɦɟɫɬɚɜɛɸɪɚɬɚɩɨɬɪɭɞɚ
ɉɨɜɟɱɟɬɨ ɨɬ ɬɹɯ ɫɚ ɨɬ ɱɚɫɬɧɢɹ ɫɟɤɬɨɪ ɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬ
ɨɬ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɬɟ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɧɚɣɦɧɨɝɨ ɫɜɨɛɨɞɧɢ ɪɚɛɨɬɧɢ
ɦɟɫɬɚ ɫɚ ɡɚɹɜɟɧɢ ɨɬ ɩɪɟɪɚɛɨɬɜɚɳɚɬɚ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨɫɬ
  ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ  
ɫɟɥɫɤɨɬɨɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ  ɬɴɪɝɨɜɢɹɬɚ   ɯɨɬɟɥɢɟɪɫɬɜɨɬɨ
ɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɬɶɨɪɫɬɜɨɬɨ  
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ  ɢɞɪ
ɉɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ ɡɚɟɬɨɫɬ ɜ
ɛɸɪɚɬɚ ɩɨ ɬɪɭɞɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɩɪɟɡɦɚɣɫɚɡɚɹɜɟɧɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɦɟɫɬɚ±ɩɪɟɞɢɦɧɨ ɩɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɢ ɛɪɚɧɲɨɜɢɩɪɨɝɪɚɦɢɡɚɡɚɟɬɨɫɬɩɨ
ɫɯɟɦɢɩɨɈɉɊɑɊɁɚɦɟɫɬɚ
ɫɟ ɬɴɪɫɹɬ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ ɩɨ ɧɚɫɴɪɱɢɬɟɥɧɢɬɟɦɟɪɤɢɧɚɁɇɁ
Ʉɴɦ ɤɪɚɹ ɧɚ ɦɚɣ ɜ ɬɪɢɬɟ
ɛɸɪɚ ɩɨ ɬɪɭɞɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɢ Ⱦɭɥɨɜɨ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɫɚ  Ɍɟɯɧɢɹɬ ɛɪɨɣ ɧɚɦɚɥɹɜɚ ɫ  ɜ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɤɪɚɹ ɧɚ ɚɩɪɢɥ
Ʉɚɬɨɬɴɪɫɟɳɢɪɚɛɨɬɚɥɢɰɚɫɚ

ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɢɡɚɟɬɢ
ɭɱɚɳɢɢɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢ
Ɋɚɜɧɢɳɟɬɨɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ
ɡɚɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɟ
ɩɪɢ  ɩɪɟɡ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɹ
ɦɟɫɟɰ ȼ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɦɚɣ
 ɝ ɪɚɜɧɢɳɟɬɨ ɧɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɟ ɩɨɧɢɫɤɨ ɫ 
ɩɪɨɰɟɧɬɧɢ ɩɭɧɤɬɚ ɇɚ ɛɚɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɬɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɧɚȺɝɟɧɰɢɹɬɚɩɨɡɚɟɬɨɫɬɬɚ
ɪɚɜɧɢɳɟɬɨ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚɬɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɡɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ
ɡɚ ɦɚɣ  ɝ ɟ  ɧɚ ɫɬɨ
ɢɡɱɢɫɥɟɧɨ ɤɚɬɨ ɞɹɥ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ ɜ ɛɸɪɚɬɚ ɩɨ
ɬɪɭɞɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɥɢɰɚ ɤɴɦ
ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɧɢɬɟɥɢɰɚ
ɧɚ±ɝɨɞɢɧɢɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢ
ɩɪɢɉɪɟɛɪɨɹɜɚɧɟ
ɉɨɨɛɳɢɧɢɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚɬɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɟɧ
ɛɪɨɣ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɟɧ ɞɹɥ ɢɦɚ
ɫɥɟɞɧɢɹ ɜɢɞ ɧɚɣɜɢɫɨɤɨ ɟ
ɪɚɜɧɢɳɟɬɨɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɜ
ɨɛɳɢɧɚ Ʉɚɣɧɚɪɞɠɚ ± 
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɥɢɰɚɫɥɟɞɜɚɬ ɨɛɳɢɧɢɬɟ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ 
Ⱥɥɮɚɬɚɪ±
 ɋɢɬɨɜɨ   
Ⱦɭɥɨɜɨ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧ±ɢɧɚɣɧɢɫɤɨ
ɜ ɨɛɳɢɧɚ ɋɢɥɢɫɬɪɚ  


ɉɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɬɟɥɢɰɚ ɫɩɪɟɫɬɨɣɧɚɛɨɪɫɚɬɚɧɚɞɝɨɞɢɧɚ ɤɴɦɤɪɚɹɧɚ
ɦɚɣɫɚ  ɨɬɜɫɢɱɤɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɇɚɞ ɞɜɟ ɬɪɟɬɢ ɨɬ
ɬɹɯɫɚɛɟɡɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬɚɬɟɡɢ
ɫɨɫɧɨɜɧɨɢɩɨɧɢɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɚ
ɉɨɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧɩɪɢɡɧɚɤ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ
ɫɚ ɛɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬ ± 
ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɮɟɫɢɢ ±
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ±
ɋɩɨɪɟɞ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɨɬ
ɨɛɳɢɹ ɛɪɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɜɨɛɥɚɫɬɬɚɩɪɟɨɛɥɚɞɚɜɚɬɬɟɡɢɫɨɫɧɨɜɧɨɢɩɨ
ɧɢɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɯɨɪɚɬɚɫɴɫɫɪɟɞɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɚɚɜɢɫɲɢɫɬɢɬɟ±
Ɋɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɩɨ ɜɴɡɪɚɫɬɨɜɢ ɝɪɭɩɢ ɩɨɤɚɡɜɚ ɱɟ
ɧɚɣɝɨɥɹɦɫɟɡɚɩɚɡɜɚɨɬɧɨɫɢɬɟɥɧɢɹɬɞɹɥɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɬɟ
ɧɚɞɝɨɞɢɧɢ±ɨɬɜɫɢɱɤɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟɡɢɨɬɞɨ
ɝɨɞɢɧɢɫɚɚɦɥɚɞɟɠɢɬɟ
ɞɨɝɨɞɢɧɢ±
Ɉɬ ɨɛɳɨ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ
ɥɢɰɚɬɚ ɫ ɧɚɦɚɥɟɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɫɚ

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 3 юли 2017 г.
2 пощенски раздавачи /пощальони/ – средно образование, 4-часов работен ден
4 работници, спомагателни шивашки дейности – няма
изисквания за заемане
15 оператори на автоматична линия – средно образование, работа в гр.Калофер, допълнително стимулиране
за служители от отдалечени места
15 монтажници, производство на слаботокови предпазители – средно образование, ваучери за храна, работа
в с.Радиново, община Пловдив, осигурен транспорт,
работно облекло
10 общи работници – няма изискване за заемане,
работа в гр. Поморие, осигурена храна, осигурено настаняване, работно облекло
1 продавач консултант – основно образование, компютърни умения
7 машинни оператори – основно образование, трисменен режим на работа
2 сервитьори – няма изискване за заемане
3 работници, спомагателни шивашки дейности – няма
изискване за заемане
1 барман - – няма изискване за заемане
1 готвач - няма изискване за заемане
1 специалист - организация, нормиране и отчитане

на труда – висше икономическо образование, професионалният опит е предимство
1 екструдерист – основно образование, двусменен
режим на работа
1 гладач – няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за
заемане
2 медицински лаборанти, 5 медицински сестри, 3
акушерки – полувисше медицинско образование
2 лекари – висше медицинско образование
1 барман – няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за
заемане
1 продавач консултант – няма изискване за заемане
1 заварчик – основно образование
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – средно образование, правоспособност, опит до 1 година
10 работници, спомагателни шивашки дейности – начално образование, за с.Цар Самуил
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.
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Днес в Старо село:

Памет за избитите преди 91 години от
румънската власт 26 староселци
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 6 юли т.г. ще се
навършат 91 години
от зверски избитите 26 български мъже в
местността "Кулвала" край
с. Старо село. 22-ма от
тях са от Старо село, а
останалите от Шуменци,
Варненци и Сяново.
Староселци не са забравили своите скъпи жертви.
Всяка година те свеждат
глава и отдават почит
пред тяхната трагична
съдба.
В четвъртък, на 6 юли,
пред паметника на тъжащата майка - в центъра на
селото, от 20:30 часа отец
Илия Тонков ще отслужи
заупокойна панихида за
загиналите. Предвидени са
още кратка литературномузикална програма и заря,

Н

информира кметът Пламен
Маринов.
Паметникът на тъжащата майка е издигнат през
1984 г. и на него са изписани имената на 10 загинали
от селото във Втората
световна война, на комунист загинал на 5 май 1944
г. По повод 100-годишнината от Първата световна
война и 90-годишнитата
от трагичната смърт на
26-те мъже, по инициатива
на кмета Пламен Маринов
на паметника са добавени и
имената на 12 староселци
оставили костите си по
фронтовете на Балканската война и на един - загинал
по време на Междусъюзническата война.
В местността "Кулвала",
тама където са избити
26-те мъже, след 1940 г.,
когато Южна Добруджа се

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

Предприемат се мерки за премахване изискването за предоставяне
на 12 официални удостоверителни
документа на хартиен носител
инистерският съвет
прие мерки за намаляване на административната тежест върху
гражданите и бизнеса чрез
премахване на изискването
за предоставяне на някои
официални удостоверителни документи на хартиен
носител.
С правителственото решение се предприемат първите стъпки за въвеждане
на служебен обмен на данни
между администрациите
по отношение на 12 удостоверителни документа,
за които вече съществува
техническа възможност съдържащите се в тях данни
да бъдат служебно извличани – автоматизирано или
полуавтоматизирано, по
електронен път.
Дванадесетте документа
са:
- удостоверение за вписани
в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от
Агенцията по вписванията;
- удостоверение за вписванията, отбелязванията или
заличаванията по партида на
юридическо лице в Имотния
регистър, издавано от Агенцията по вписванията;
- удостоверение за вписванията, отбелязванията или
заличаванията по партида
на физическо лице в Имотния регистър, издавано от
Агенцията по вписванията;
- удостоверение за актуално състояние от Търговския
регистър, издавано от Агенцията по вписванията;
- удостоверение за наличие
или липса на задължения за
публични държавни вземания,
събирани от митническите
органи, издавано от Агенция
„Митници“;
- удостоверение за семейно
положение, издавано от об-

М

щинска администрация;
- удостоверение за
съпруг/а, деца, издавано от
общинска администрация;
- удостоверение за брак,
издавано от общинска администрация;
- удостоверение за наличието или липсата на задължения, издавано от Националната агенция за приходите;
- удостоверение обр. УП-7
за размер и вид на пенсия/и
и добавка/и, издавано от
Националния осигурителен
институт;
- удостоверение обр. УП-8
за доход от пенсия/и и
добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;
- удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина,
издавано от Националния
център за информация и
документация.
Определен е кратък срок
за изпълнение – 15 август
2017 г., който ще позволи изготвянето до месец септември 2017 г. на нормативните
актове, чрез които ще се
отстранят идентифицираните пречки за изпълнението
на Закона за електронното
управление и ще се премахне
възможността на администрациите да изискват
от гражданите въпросните
удостоверения на хартиен
носител.
На следващ етап този
подход ще бъде приложен
по отношение на всички
останали удостоверителни
документи, като за целта
администрациите постепенно ще бъдат присъединявани
към централния компонент
за служебен обмен на данни и
информация (RegiX), поддържан от Държавна агенция
„Електронно управление“.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 26/03.07.2017 год.

Община Тутракан, област Силистра съобщава, че
е изработен проект за: Подробен устройствен план /
ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот №
001547 в землището на с. Нова Черна, местност: "Геройски пост”, начин на трайно ползване: "Др. сел. ст.
тер.”, общ. Тутракан, поземлен имот извън границите
на урбанизираната територия с възложител „БОИЛЛ”
ЕООД с управител Боян Радев Банов.
С проекта е определена ограничителна линия на
застрояване, която отстои на 3,00 л.
м. от границите с имоти с №001544, ”Пасище, мера”
на Община Тутракан; №001545, Полски път на Община
Тутракан; 050244, Произв.терен на "БОИЛ" ЕООД и на
5 л.м. от имот №050242, Др. лека пром. На ЕТ ”ФениксЦветан Филев".
Променя се устройствената зона от ”Друг селскостопански терен" в ”Предимно производствена” /Пп/.
В границите на имота ще се изгражда обект: "Склад
за селскостопанска продукция и инвентар и навес”.
Приложени са:
- Копие от препис-извлечение от решение №КЗЗ07/06.04.2017 г., т.35 на Комисия за земеделски земи;
- Копие от писмо с изх. №2329/20.07.2016 г. на Регионална инспекция по околна среда и водите-Русе.
На основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство
на територията /ЗУТ/ Заинтересуваните лица могат
в 14-дневен срок от съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 28/04.07.2017 год.

ОНа основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 29.06.2017 г. е
издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за проект на:
„Промяна предназначението на част от съществуваща сграда в жилищна сграда”
Местонахождение: поземлен имот №73496.503.8 по
КК на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-186/2008 год. на ИД на АГКК гр.София.
Визата е издадена на Светослав Гочев Беров
ул. „Тинтява” № 34, гр.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/

присъединява към България,
е изградена паметна стела
за загиналите. За съжаление, тя не се поддържа от
години, тъй като се намира
на трудно достъпно мяс-

то. През миналата година
паметната стела бе почистена по инициатива на
Сдружението за развитие
на туризма в Тутракан.

22 - 24 септември 2017 г.
Велико Търново - Трявна - Габрово Деветашка пещера - Крушунски водопади
Програма
1-ви ден - 7:00 – Отпътуване от Тутракан за Велико Търново,
където на 22 септември 1908 г., с манифест княз Фердинанд обявява независимостта на България. Възможност за посещение на
крепостта “Царевец”, църквата "Св. 40 мъченици", Мултимедийния
център „Царевград Търнов“, популярен като "Музей на восъчните
фигури", Музей на Възраждането, единствения в България музейзатвор. Свободно време за разходка по Самоводската чаршия.
Вечерта ще имате възможност да се включите в празненствата по
случай 109 години от обявяването на Независимостта на България
и да се насладите на уникалното светлинно шоу „Звук и Светлина”
/по предварителна програма започва в 19:00ч. Спектакълът ще
може да се наблюдава безплатно от площада пред Царевец. Часът
на излъчване може да бъде променен допълнително съобразно
празничната програма/. Нощувка.
II-ри ден - 8:00 - Закуска. 9:00 - Отпътуване за Трявна с преминаване през Дряновски манастир и възможност за посещение на
пещерата "Бачо Киро" – свободно време. Пристигане в Трявна и
настаняване в хотел. Градът е разположен в северните склонове
на живописната Стара планина, в долината на Тревненска река.
Старата част на града е обявена за архитектурен резерват, където
са запазени около 140 паметника на възрожденската архитектура.
Възможност за посещение на "Даскаловата къща”, строена през
1804-1808 г., която днес е единственият в страната специализиран
музей на резбарското изкуство. Посещение в Славейковата къща и
Тревненското школо - едно от първите светски училища в България
с колекция "Времеизмерителни уреди от античността до началото
на XX век". Свободно време. Нощувка.
III-ти ден - 8:00 - Закуска. 9:00 - Отпътуване за Габрово - наричат
го Столица на фабриките и Българският Манчестър. Широката
палитра от занаяти през Възраждането позволила задоволяване
не само на местните нужди, но дала и възможност за развиване
на търговска дейност в цялата Османска империя, а от средата на
18 в. и в други европейски страни. Градът започнал да се слави с
пестеливостта и остроумието на своите жители, поради което тук
се намира единственият в света музей Дом на хумора и сатирата.
Възможност за посещение на Интерактивен музей на индустрията
Габрово и Дом на хумора и сатирата.
Отпътуване за Деветашка пещера - описана още през 1877 г. В
нея са направени открития на някои от най-интересните останки от
времето на неолита по българските земи. Дълго пещерата е била
засекретен военен обект и до началото на 90-те е била използвана
за съхранение на петрол. Посещение на Крушунски водопади.
Отпътуване за Тутракан – пристигане около 19 часа.
Цена: 140 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 2 нощувки
и закуски в хотел 2/3* или семеен, застраховка, курортна такса
и “Снимка за спомен” – колаж от снимки направени по време на
екскурзията.
Цената не включва входове на посещаваните обекти:
- Архитектурно-исторически резерват "Царевец" – 6 лв., пенсионери – 3 лв., беседа – 10 лв. за групата.
- Църква „Св. 40 мъченици” – 6 лева, пенсионери – 3 лв.
- Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ – 10
лева, пенсионери – 5 лв., беседа - 10 лв. за група от 15 човека.
- Пещера "Бачо Киро" - 3 лв. (възрастни), 2 лв. (ученици, пенсионери).
- Трявна - “Даскаловата къща”, Славейковата къща и Тревненското школо - входът за всяко от тях е за възрастни - 2.00 лв., ученици,
студенти и пенсионери - 1.00 лв.
- Интерактивен музей на индустрията Габрово – Индивидуално
посещение - 6 лв., учащи, студенти и лица на възраст над 65 г. - 3
лева, хора с увреждания - 2 лева
- Дом на хумора и сатирата – 1 лв. за учащи и пенсионери ,
възрастни - 2 лева, беседа – 5 лв.
- вход Деветашка пещера – 2 лв. (възрастни), 1 лв. (пенсионери,
учащи)
- вход (екотакса) – Крушунски водопади – 2 лв. за всички възрасти
Бележка: Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на програмата.
За записване: Анастасия Якова - 0866 65890, GSM: 0895 425453
За записване: Анастасия Якова – тел.: 0866 65890 и 0895 425453
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СУ "Христо Ботев"-Тутракан:
Новочерненки от КНТ "Търчила"
В памет на неповторимия
и "Магията на РИЛА планина" Николай Хайтов

Калина ГРЪНЧАРОВА
акво е "Търчила" ли?
Клуб за народни танци, една от самодейните форми на НЧ "Васил
Йорданов - 1942 г." в с.
Нова Черна. Да, да, но защо
"Търчила", защо са избрали
точно това наименование
- ще попитате пак. И аз
така питах. А отговорът,

К

Клуб "Търчила" е създаден
през 2013 г. Жените от
селото - млади, по-млади
и най-млади, се събират
вечер и... разучават, освен
традиционните автентични, и обработени танци.
Сега техен ръководител
е хореографката Елена
Атанасова. От 30 юни до
2 юли т.г. те участваха в

ри, които през 1940 г. след
Крайовската спогодба, се
връщат от Северна Добруджа в Майка България. И
не само - преселили се от
румънското село Черна, те
създават тук българското
Нова Черна.
Конкуренцията на събора
бе голяма - танцови състави, индивидуални изпълни-

Анка КОЗАРЕВА
Хайтов. Пренесохме се в света на
радиция стана в СУ „Христо прекрасните творения, получили
Ботев“ да почитаме с дъл- цялото възможно признание на
боко уважение два пъти в обществото, което му издига още
годината - на 15 септември и 30 юни, приживе неръкотворен паметник.
Ще запомним и 30 юни! Денят, в
паметта на Николай Хайтов – един
от малкото съвременни творци, който родолюбецът творец напуска
завинаги
нашия свят...
опознали световната слава. Можем
С урок по родолюбие пред бюстсамо да се гордеем, че прочутите
му "Диви разкази" са преведени на паметника на писателя в района на
тели, оркестри и музикан- 28 езика и имат вече 51 издания, от нашето училище отдадохме своята
ти имаше от цялата стра- които 34 в чужбина /последното - на почит и дълбок поклон пред паметта
на. Под жаркото планинско китайски/. Докосвайки се до творби- на неповторимия Николай Хайтов.
слънце, журито водено от
диригента на Оркестъра
за народна музика на БНР
Димитър Христов, народната певица Юлия Гатдерова
и хореографите Мирослав
Димитров и Венета Ценова
отреди трета награда в категория Автентични танци
на Клуб "Търчила" - специална статуетка и Грамота.
В конкурса "Надпяване"
- солисти, трета възрастова група над 20 години,
гласовитата черненка Керанка Радева за своите
изпълнения бе отличена с
втора награда.
И с още нещо любопитно
се представиха самодейците от Нова Черна - те
участваха и в конкурса те му, ние попадаме в един уникален Участваха активно учениците от
"Магична питка", като по- свят. Възхищаваме се на неговите 11а клас и 11б клас. Поднесохме с
казаха осем различни ръчно произведения, защото писателят ни признателност венец на паметника.
приготвени обредни пити. омагьосва със своя темперамент и Преподавателката по български език
"Великденски кравай за стил, който се превръща в художест- и литература Геновева Стоянова
кръстник" от Мария Ган- вен критерий за всички нас.
ни припомни интересни данни от
чева бе класиран на първо
Затова, в навечерието на отбеляз- живота и творческата дейност на
място следван от "Коладна ването на петнадесетата годишнина Николай Хайтов. На фона на тихо
питка" на Еленка Великова. от смъртта на академик Николай звучащите любими песни на твоТака Рила планина усети Хайтов и във връзка с Национал- реца – „Руфинка болна легнала“ и
танците на Клуб "Търчила", ната стратегия за насърчаване и „Петко льо, капитанине“, единадеа Клуб "Търчила" усети пла- повишаване на грамотността, с сетокласниците прочетоха подбрани
нината "прелитайки" я на учениците от 11а клас и 11б клас откъси от негови творби, за да ни
лифт. Танцьорките стиг- четохме произведения от дванаде- накарат да оценим за пореден път
наха до хижа "Ястребец" и сетте тома с творбите на величавия значението на творчеството на Хайсе любуваха на прекрасната писател, подарени на училищната тов за съхраняване на българската
гледка - зелени борови гори, библиотека от неговия син Здравец идентичност и ролята на личността
заснежени върхове, полянки
с билки.
А иначе, в спомените от
това участие черненки
ще останат черешовото
топче на любителите на
историческо оръжие "Чакър войвода дало старт
на събора, Пътуващо читалище
"Бащино огнище"
(организатор на
събора заедно с
Община Самоков
и Съюза на хотелиерите и собствениците в к.к.
Боровец), хайдушките игри, нестинарските танци, песните на
Пепи Христозова,
Светла Дукатева
и оркестър "ГерɈɫɟɦɨɛɪɟɞɧɢɩɢɬɢɩɨɤɚɡɚɯɚɧɨɜɨɱɟɪɧɟɧɤɢ
гьовден".

Т

ɇɨɜɨɱɟɪɧɟɧɤɢ

естествено, ми даде неуморимата Радка Стефанова,
библиотекарката в читалището. Даже и топографска
карта ми показа - като

Народния събор "Магията
на РИЛА планина", който
се проведе в първия курорт
на Балканския полуостров
- "Боровец", който навърши
120 години. Според регла-

ɇɚɝɪɚɞɚɡɚ
ɄɟɪɚɧɤɚɊɚɞɟɜɚ

доказателство. Търчила
се нарича малката рекичка
или бара, която тече край
селото. Намира се в ЗМ "Калимок-Бръшлен", а в днешни
дни е просто канал. И така,
за да се помни, а и защото
танцьорките са бързи като
течащата вода, са си избрали името.

мента, представиха две
хора - "Бързата" - автентично черненско хоро и
Селско шопско хоро. Представете си ги: усмихнати
жени облечени в пъстроцветни носии, които събират погледите на всички.
Носиите, естествено, са
преселски. На ония бълга-

ɋɟɥɫɤɨɲɨɩɫɤɨɯɨɪɨɢɡɩɴɥɧɟɧɨɨɬ
ɞɨɛɪɭɞɠɚɧɤɢɨɬɄɇɌɌɴɪɱɢɥɚ

ɜɤɨɧɤɭɪɫɚɆɚɝɢɱɧɚɩɢɬɤɚ

му в отстояване на българщината.
Като тържествен завършек на урока
се включих с прочит на поетичната
творба „Апостолите нямат гроб“
от Ангел Веселинов, посветена на
Хайтов и Левски. Тя е публикувана
в литературния сборник „Пътека
за утре – Добруджанци за Николай
Хайтов“, също подарен на училищната библиотека от сина на писателя.
Последва едноминутно мълчание...
Гости на урока по родолюбие,
проведен на открито до паметника
бяха директорът на СУ "Христо Ботев"
- Дияна Станкова и преподаватели
от начален, среден и горен етап на
обучение в училището.
В подготовката и провеждането на
урока активно се включиха и други
преподаватели от нашето училище.
За музикалното оформление се
погрижи Володя Иванов. Качествена
техническа помощ ни оказа Надежда
Минчева. От сърце им благодарим за
съдействието!
Надявам се откъс от творбата на
Веселинов да развълнува и Вашите
сърца...
„Най-после се намерихте, Апостоли.
Единият обикаляше цялата наша
земя поробена, с револвер и нож
в пояса, за да посее бунт у всички,
които са равнодушни и страхливи.
Другият остави лесничейската
си пушка, за да хване перото и да
посади гората на вековните народни традиции в духа на много нови
поколения.
И двамата успяхте.
И бунтът поникна в душите на
всички, които искат да бъдат свободни.
И гората разлисти вековните народни традиции в душата българска
за во веки веков.
Най-после се намерихте, Апостоли.
Дали ще се намерим и ние чрез
вас?“...
Поклон!

6 -12.07.2017 г.
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Джулай Морнинг - празникът Най-малките солисти на
ДВГ "Слънчева усмивка" с награди
на свободния дух
от Международен конкурс

т 28 юни до 1 юли в к.к.
"Албена" се проведе Международният конкурс
"Трикси". В 11-тото му издание, в
изключително оспорвана конкуренция с деца от Русия, Румъния,
Беларус и талантливи изпълнители
ɨɬ ɧɚɪɨɞɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ
Ʉ ɪ ɚ ɣ  ɪ ɟ ɤ ɚ ɬ ɚ  ɛ ɹ ɯ ɚ от цялата страна, солистите на ДВГ
Ⱥɥɬɢɦɢɪ Ⱥɞɚɦɨɜ ɤɦɟɬɴɬ Ä1RYDFDLQH³ Ä7KH 5RRVW³ "Слънчева усмивка" при ОЦИДɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ Äɋɚɧɟɰɚ³ Ä&KDSOLQV 'UHDP³ Тутракан се представиха успешно
и завоюваха своите награди - статуетки, медали, дипломи, информира техният музикален педагог
Доротея Бальовска.
Песента на Шакира от анимационния филм "Зоотопия" изпълнена
от Зорница Войнова й донесе трета
награда.
Специални награди получиха
Юсеин Поси - за изпълнението на
песента на Чароки от анимацията
"Елена от Авалор" и Десислава

О

ɚ ɲɟɫɬɚ ɩɨɪɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚɩɨɱɢɬɚɬɟɥɢɬɟɧɚ
ɪɨɤɚɨɬɪɟɝɢɨɧɚɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚɢɱɭɠɛɢɧɚɩɨɫɪɟɳɧɚɯɚ ɩɴɪɜɨɬɨ ɸɥɫɤɨ ɭɬɪɨ
ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ Ʉɭɩɨɧɴɬ ɬɚɡɢ
ɝɨɞɢɧɚɩɪɨɞɴɥɠɢɧɚɞɞɟɫɟɬ
ɱɚɫɚɜɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚɅɨɞɤɨɫɬɨɹɧɤɚɬɚɤɪɚɣɪɟɤɚɬɚɛɹɯɚ
ɪɨɤɝɪɭɩɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɫɜɢɪɢɯɚ
ɩɪɟɡɧɨɳɬɚɢɜɸɥɫɤɨɬɨɭɬɪɨ
ɇɚɞ  ɞɭɲɢ ɩɨɫɪɟɳɧɚɯɚ ɩɴɪɜɢɹ ɸɥɫɤɢ ɢɡɝɪɟɜ
ɧɚɛɪɟɝɚɧɚȾɭɧɚɜɤɨɝɚɬɨɜ
 ɱ ɩɪɨɡɜɭɱɚ ɤɭɥɬɨɜɨɬɨ
ɩɚɪɱɟÄ-XO\PRUQLQJ´ɧɚɘɪɚɹ
ɏɢɣɩɜɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚȾɠɨɧ
ɅɨɭɬɴɧɢȻɌɊɁɚɟɞɧɨɫɬɹɯ
ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɛɹɯɚ ɜɢɰɟɩɪɟɦɢɟɪɴɬ ȼɚɥɟɪɢ ɋɢɦɟɨɧɨɜ

З

Ä'HHS9LROHW³Ä/DPE\H³Ä%DG
&LW\³ÄɉɨɞɭɟɧɟȻɥɭɫȻɟɧɞɢ
ȼɚɫɤɨɄɪɴɩɤɚɬɚÄ6DQLWDULXP
(VFDSH³ɢɞɪɭɝɢ
ȼɚɥɟɪɢ ɋɢɦɟɨɧɨɜ ɫɩɨɞɟɥɢ ɩɪɟɞ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢ ɱɟ ɟ
ɩɨɱɢɬɚɬɟɥɧɚɪɨɤɚɢɯɚɪɟɫɜɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɪɨɤɮɟɫɬɢɜɚɥɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɉɨɡɧɚɜɚ
ɫɟ ɫ Ⱦɠɨɧ Ʌɨɭɬɴɧ ɨɬ 
ɝ ɋɢɦɟɨɧɨɜ ɜɢɠɞɚ ɝɨɥɹɦ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɡɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɬɭɪɢɡɦɚȺɩɪɢ
ɬɚɤɴɜɚɤɬɢɜɟɧɤɦɟɬɢɧɟɝɨɜɢɹ
ɟɤɢɩɬɨɡɢɩɨɬɟɧɰɢɚɥɦɨɠɟɞɚ
ɉɪɟɞɢȾɠɭɥɚɹɤɦɟɬɴɬɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɫɟɫɪɟɳɧɚɫ
ɫɟɪɚɡɝɴɪɧɟɡɚɹɜɢɜɢɰɟɩɪɟȾɠɨɧɅɨɭɬɴɧɢɇɚɫɤɨɨɬȻɌɊ
ɦɢɟɪɴɬ
ɋɧɢɦɤɢ
ɢ ɛɢɜɲɢɹ ɤɦɟɬ ɧɚ Ʉɚɜɚɪɧɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɧɟɝɨɜɝɥɚɜɟɧɨɪɊɚɞɨɫɥɚɜɋɌɈɃɄɈȼɢ
ɐɨɧɤɨɐɨɧɟɜɄɦɟɬɴɥɚ
ɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɢɦɧɨɝɨɥɸɛɢɬɟɥɢ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɋɴɛɢɬɢɟɬɨ ɛɟ ɭɜɚɠɟɧɨ ɧɚɪɨɤɚ

Фондация "Искам бебе" на 10
години, празнува ги в Тутракан
о инициатива на кмета
на Община Тутракан –
д-р Димитър Стефанов,
и с подкрепата на музикантите,
участващи в тазгодишното грандиозно шоу в града - Джулай
Морнинг, в Тутракан на 30 юни
в Крайдунавския парк, бе отбелязана 10 годишнината на
фондация "Искам бебе“.
В събитието взеха участие и успешният екип на ин витро център
„Свети Иван Рилски“ в Тутракан с
ръководител д-р Любомир Бойчев, както и десетки доброволци
на фондацията от цялата страна.
Според Мария Янева – председател на „Искам бебе”, фондацията е участвала в създаването на
Национален център за асистирана репродукция, който годишно
подпомага около 3000 двойки. От

П

2008 г. работи Национална програма за емоционална подкрепа
на двойките с репродуктивни
проблеми. В страната има и
повече от 30 инвитро-клиники
в градове като София, Варна,
Пловдив, Тутракан, Стара Загора,
Бургас.
По думите на Мария Янева
предстоят важни промени в
Националния център за асистирана репродукция, защото
само държавата може да води
национални политики за справяне с демографските проблеми.
„Създадена е работна група към
Министерството на здравеопазването, която подготвя новостите
в тази област – имаме уверението, че бюджетът на фонда ще
е безлимитен и това ще доведе
до съкращаването на листата

Дякова - за изпълнението на песен
от същия филм.
За успешно представяне с награди бяха отличени и Пламена
Георгиева за своето изпълнение
на песента на Елза от анимацията
"Замръзналото кралство", Николета Василева - за песента на Рапунцел от анимационното филмче
и Йоана Стойчева - за песента на
Ана от "%Замръзналото кралство".
Децата от "Слънчева усмивка"
ще продължат да работят усърдно
и през ваканцията. Очаква ги следващото предизвикателство - те
ще пеят като солисти, заедно със
своите по-големи колеги то ВФ
"Вива Тийнс" на откриването на
фестивала "Огненият Дунав". ПредОчаквайте истински, вълнуващ
стои им и концерт с Биг Бенд Русе концерт на малките таланти на
на 25 юли в първата фестивална Тутракан.
вечер "Звезден прах над Дунав".

ɟɚɬɪɚɥɟɧɫɴɫɬɚɜȻɨɪɢɫɂɥɢɟɜɩɪɢɇɑɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɢɧɚɸɧɢɬɝɩɪɟɞ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɩɭɛɥɢɤɚɤɨɦɟɞɢɹɬɚɉɪɨɡɨɪɟɰɴɬɭɛɢɟɰɨɬɊɟɣɄɭɧɢ
ɌɨɡɢɩɴɬɩɪɟɞɫɬɚɜɹɦɟɧɟɳɨɪɚɡɥɢɱɧɨȾɨɫɟɝɚɪɟɩɟɪɬɨɚɪɴɬɧɢɟɜɤɥɸɱɜɚɥɫɚɦɨ
ɩɢɟɫɢɨɬɛɴɥɝɚɪɫɤɢɚɜɬɨɪɢɉɪɨɡɨɪɟɰɴɬɭɛɢɟɰɟɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɚɤɨɦɟɞɢɹȾɚɧɨɧɚɩɭɛɥɢɤɚɬɚɞɚɣɯɚɪɟɫɚɚɧɝɥɢɣɫɤɢɹɯɭɦɨɪɤɚɡɚɩɪɟɞɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɬɨɩɨɫɬɚɧɨɜɱɢɤɴɬɉɟɬɶɨ
ɋɬɨɣɱɟɜɤɨɣɬɨɟɢɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɧɚɫɚɦɨɞɟɣɧɚɬɚɬɪɭɩɚ
ȼɪɨɥɢɬɟɨɫɜɟɧɢɝɪɚɟɳɢɹɬɬɪɟɧɶɨɪɋɬɨɣɱɟɜɡɪɢɬɟɥɢɬɟɜɢɞɹɯɚɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɋɬɨɹɧɨɜ
Ⱦɟɧɢɫɥɚɜ Ɇɚɪɢɧɨɜ ɉɪɟɫɢɹɧ ɉɟɬɪɨɜ Ⱦɢɚɧɚ ɋɩɢɪɢɞɨɧɨɜɚ Ɍɟɨɞɨɪɚ Ʉɭɰɚɪɨɜɚ Ɇɚɪɢɹ
ȺɥɟɤɫɢɟɜɚɌɟɨɞɨɪɚȺɬɚɧɚɫɨɜɚɢȽɚɛɪɢɟɥɚɄɨɫɭɥɢɟɜɚ
ɋɬɚɡɢɤɨɦɟɞɢɹɬɟɚɬɪɚɥɧɢɹɬɫɴɫɬɚɜɮɢɧɚɥɢɡɢɪɚɬɜɨɪɱɟɫɤɢɹɫɟɡɨɧ

Т

на чакащите поне наполовина, а
също така ще се увеличи броят
на опитите, които поема фондът
за всяка двойка”, каза Янева.
Предстои осъществяването и
на нови общински програми, в
които фондът участва.
Мото шествие, подкрепящо
благотворителната инициатива
„За повече деца на България”,
организирано от мото клубовете
в цялата страна в подкрепа на
двойки с репродуктивни проблеми, премина през града.
С рокери, мотори, родители и
деца шествието завърши на сцената на Джулай Морнинг, където
фондацията връчи статуетка "Ангел на благодарността" на кмета на
Община Тутракан - д-р Димитър
Стефанов. (на снимката)
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Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 27 от 22 юни 2017 г.
Ɋȿɒȿɇɂȿʋ
ȾɇȿȼȿɇɊȿȾ
 ɉɥɚɧ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧɡɚ,,ɬɨ
ɲɟɫɬɦɟɫɟɱɢɟɧɚɝ
Ⱦɨɤɥɚɞɜɚ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ
ɈɛɋɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ⱦɨɤɥɚɞɧɚɡɚɩɢɫɤɚɨɬɧɨɫɧɨ
Ɉɬɱɟɬ ɡɚ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ÄɆȻȺɅ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ´ȿɈɈȾɩɪɟɡɝ
Ⱦ ɨɤ ɥɚɞɜɚ ɍɩɪɚɜɢɬɟɥ ɧɚ
ÄɆȻȺɅɌɭɬɪɚɤɚɧ´ȿɈɈȾ
 Ⱦɨɩɴɥɜɚɧɟ ɧɚ Ɋɟɲɟɧɢɟ
ʋ ɩɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɨɬ 
ɚɩɪɢɥɝ
Ⱦɨɤɥɚɞɜɚ ɁɚɦɄɦɟɬ ɧɚ ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
 Ɉɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɴɪɜɚ ɡɚ
ɨɝɪɟɜɧɚɜɟɬɟɪɚɧɢɬɟɨɬɜɨɣɧɢɬɟ
ɫɴɩɪɭɝɢɬɟ ɧɚ ɩɨɱɢɧɚɥɢɬɟ ɜɟɬɟɪɚɧɢ ɨɬ ɜɨɣɧɢɬɟ ɢ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢ
ɜɨɟɧɧɨɢɧɜɚɥɢɞɢɨɬɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɠɢɜɟɟɳɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ⱦɨɤɥɚɞɜɚ ɁɚɦɄɦɟɬ ɧɚ ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɋɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟɫɢɦɨɬ±ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳɧɟɡɚɫɬɪɨɟɧɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧ
ɩɨɡɟɦɥɟɧ ɢɦɨɬ ʋ ;;9, 
ɤɜ  ɫ ɩɥɨɳ ɨɬ  ɤɜɦ
ɧɚɯɨɞɹɳɫɟɜɫȺɧɬɢɦɨɜɨɨɛɳ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɨɛɥɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨɩɥɚɧɚɧɚɫɟɥɨɬɨ
Ⱦɨɤɥɚɞɜɚ ɁɚɦɄɦɟɬ ɧɚ ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
 Ɋɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟ ɫ ɢɦɨɬ ±
ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳ ɧɟɡɚɫɬɪɨɟɧ ɩɨɡɟɦɥɟɧ ɢɦɨɬ ɫ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ
ʋɫɩɥɨɳɨɬ
ɤɜɦɧɚɯɨɞɹɳɫɟɜɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɭɥ Äɉɚɧɚɣɨɬ ȼɨɥɨɜ´ ɨɛɥ ɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨɄɄɄɊɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ⱦɨɤɥɚɞɜɚ ɁɚɦɄɦɟɬ ɧɚ ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɋɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟɫɢɦɨɬ±ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳɧɟɡɚɫɬɪɨɟɧɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧ
ɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬʋ,,,ɤɜɫ
ɩɥɨɳɨɬɤɜɦɧɚɯɨɞɹɳ
ɫɟ ɜ ɫ Ɍɴɪɧɨɜɰɢ ɨɛɳ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɨɛɥɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨɩɥɚɧɚɧɚ
ɫɟɥɨɬɨ
Ⱦɨɤɥɚɞɜɚ ɁɚɦɄɦɟɬ ɧɚ ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɋɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟɫɢɦɨɬ±ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳɧɟɡɚɫɬɪɨɟɧɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧ
ɩɨɡɟɦɥɟɧ ɢɦɨɬ ʋ 9 ɤɜ 
ɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦɧɚɯɨɞɹɳ
ɫɟ ɜ ɫ Ⱥɧɬɢɦɨɜɨ ɨɛɳ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɨɛɥɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨɩɥɚɧɚɧɚ
ɫɟɥɨɬɨ
Ⱦɨɤɥɚɞɜɚ ɁɚɦɄɦɟɬ ɧɚ ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɉɬɞɚɜɚɧɟɩɨɞɧɚɟɦɧɚɱɚɫɬ
ɨɬ ɧɟɞɜɢɠɢɦ ɢɦɨɬ ± ɩɭɛɥɢɱɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɫɬɨɥɫɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪʋ
ɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦɩɨɄɄɄɊɧɚ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɟɧɚ
ɫɬɨɥɨɜɨ ɯɪɚɧɟɧɟ ɜ ɋɍ Äɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ´ ɝɪ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɱɪɟɡ ɩɭɛɥɢɱɟɧɤɨɧɤɭɪɫ
Ⱦɨɤɥɚɞɜɚ ɁɚɦɄɦɟɬ ɧɚ ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
 Ⱦɚɜɚɧɟ ɧɚ ɫɴɝɥɚɫɢɟ ɡɚ
ɨɬɧɟɦɚɧɟɧɚɱɚɫɬɨɬɢɦɨɬ±ɩɭɛɥɢɱɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɨɬɪɟɞɟɧ ɡɚ Äɉɚɪɤ´ ɫ ɩɥɨɳ ɨɬ
ɤɜɦɢɩɪɢɞɚɜɚɧɟɬɨɢɤɴɦ
ɍɉɂ;9ÄɁɞɪɚɜɟɧɞɨɦ´ɤɜ
ɩɨɩɥɚɧɚɧɚɫȻɟɥɢɰɚ
Ⱦɨɤɥɚɞɜɚ ɁɚɦɄɦɟɬ ɧɚ ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
 Ⱦɚɜɚɧɟ ɧɚ ɫɴɝɥɚɫɢɟ ɨɬ
ɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚ
ɪɚɡɞɟɥɹɧɟ ɞɟɥɛɚ  ɧɚ ɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɫʋ,,ɤɜ
ɩɨɩɥɚɧɚɧɚɫɉɨɠɚɪɟɜɨɨɛɳ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
Ⱦɨɤɥɚɞɜɚ ɁɚɦɄɦɟɬ ɧɚ ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
 ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɩɨɞ ɧɚɟɦ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɢɦɨɬɢ ɫ ɧɚɱɢɧ ɧɚ
ɬɪɚɣɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ± ɩɨɥɫɤɢ ɩɴɬ
ɫɴɝɥɚɫɧɨɁɚɤɨɧɚɡɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚɢɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟ
ɡɟɦɢ ɡɚ ɫɬɨɩɚɧɫɤɚɬɚ 
ɝɨɞɢɧɚ

Ⱦɨɤɥɚɞɜɚ ɁɚɦɄɦɟɬ ɧɚ ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɍɱɪɟɞɹɜɚɧɟɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɡɜɚɧɟɡɚɪɚɡɩɨɥɚɝɚɧɟɧɚɩɱɟɥɢɧ
Ⱦɨɤɥɚɞɜɚ ɁɚɦɄɦɟɬ ɧɚ ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
 Ɉɩɪɟɞɟɥɹɧɟ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɡɚ
ɭɱɚɫɬɢɟɜɈɛɳɨɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚ
ȺɫɨɰɢɚɰɢɹɩɨȼɂɄɧɚɨɛɨɫɨɛɟɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɨɛɫɥɭɠɜɚɧɚɨɬÄȼɂɄ´
ɈɈȾ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɧɚɫɪɨɱɟɧɨɞɚ
ɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɝ
Ⱦɨɤɥɚɞɜɚ ɁɚɦɄɦɟɬ ɧɚ ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɩɨɞɧɚɟɦɧɚ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɟɧɨɛɟɤɬɫɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪʋ
ɫ ɩɥɨɳ ɨɬ  ɤɜɦ ɩɨ ɄɄɄɊ
ɧɚ ɝɪ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɡɚ ɧɭɠɞɢɬɟ ɧɚ
ɄɨɚɥɢɰɢɹÄɈɛɟɞɢɧɟɧɢɩɚɬɪɢɨɬɢ
±ɇɎɋȻȺɬɚɤɚɢȼɆɊɈ´
Ⱦɨɤɥɚɞɜɚ ɁɚɦɄɦɟɬ ɧɚ ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
  ɂɡɤɚɡɜɚɧɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɊɚɡɧɢ
Ƚɥɚɫɭɜɚɥɢ  ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ
ɡɚ±ȼɴɡɞɴɪɠɚɥɢɫɟ±ɧɹɦɚ
ɉɪɨɬɢɜ±ɧɹɦɚ
Ɋȿɒȿɇɂȿʋ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɨɬ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ
ɢ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ Ɉɛɋ ɧɟɝɨɜɢɬɟ
ɤɨɦɢɫɢɢɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨɦɭ
ɫ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ ± Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɩɪɢɟɦɚ ɉɥɚɧ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ
ɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚ,,
ɬɨɲɟɫɬɦɟɫɟɱɢɟɧɚɝ
Ƚɥɚɫɭɜɚɥɢ  ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ
Ɂɚ±ȼɴɡɞɴɪɠɚɥɢɫɟ±ɧɹɦɚ
ɉɪɨɬɢɜ±ɧɹɦɚ
Ɋȿɒȿɇɂȿʋ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɬ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɩɴɪɜɨɨɬɇɚɪɟɞɛɚɬɚ ɡɚ ɭɱɪɟɞɹɜɚɧɟ ɧɚ ɬɴɪɝɨɜɫɤɢ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɚ ɫ ɨɛɳɢɧɫɤɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɢɡɚɭɩɪɚɠɧɹɜɚɧɟɩɪɚɜɚɬɚ
ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɜ
ɬɴɪɝɨɜɫɤɢɞɪɭɠɟɫɬɜɚɫɨɛɳɢɧɫɤɨ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɩɪɢɟɬɚ
ɫ Ɋɟɲɟɧɢɟ ʋ ɩɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥ
ʋ ɨɬ  ɦɚɣ  ɝ ɧɚ ɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧɢɱɥ
ɚɥɬɛɭɤɜɚÄɛ´ɨɬɁɚɤɨɧɚ ɡɚ
ɫɱɟɬɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧɉɊɂȿɆȺɈɬɱɟɬɡɚ
ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ÄɆɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɧɚ
ɛɨɥɧɢɰɚ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɥɟɱɟɧɢɟ ±
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ´ȿɈɈȾɡɚɝ
Ƚɥɚɫɭɜɚɥɢ  ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ Ɂɚ
±  ȼɴɡɞɴɪɠɚɥɢ ɫɟ ±  ɉɪɨɬɢɜ±ɧɹɦɚ
Ɋȿɒȿɇɂȿʋ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɬ
ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɦɟɫɬɧɨɬɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɧɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɱɥ ɚɥ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ
ɫɱɥɚɥɨɬɁɈɋɈɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȾɈɉɔɅȼȺɊɟɲɟɧɢɟʋ
ɩɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɨɬ  ɚɩɪɢɥ
ɝɤɚɬɨɜɤɪɚɹɧɚɢɡɪɟɱɟɧɢɹɬɚɩɨɬɢɬɫɟɞɨɛɚɜɹɢɡɪɚɡɚ
³ɡɚɫɪɨɤɨɬɩɟɬɝɨɞɢɧɢ´
Ƚɥɚɫɭɜɚɥɢ ɩɨɢɦɟɧɧɨ  ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ Ɂɚ ±  ȼɴɡɞɴɪɠɚɥɢ
ɫɟ±ɧɹɦɚɉɪɨɬɢɜ±ɧɹɦɚ
Ɋȿɒȿɇɂȿʋ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɱɥ ɚɥ ɬ
ɨɬɁɆɋɆȺɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
 Ⱦɚɜɚ ɫɴɝɥɚɫɢɟ ɞɚ ɛɴɞɟ
ɨɬɩɭɫɧɚɬɚɰɟɥɟɜɚɩɨɦɨɳɜɪɚɡɦɟɪɧɚɱɟɬɢɪɢɤɭɛɢɱɧɢɦɟɬɪɚ
ɞɴɪɜɚɡɚɨɝɪɟɜɡɚɜɫɟɤɢɜɟɬɟɪɚɧ
ɨɬɜɨɣɧɢɬɟɢɩɟɧɫɢɨɧɟɪɜɨɟɧɧɨ
ɢɧɜɚɥɢɞ ɢ ɩɨ  ɞɜɚ ɤɭɛɢɱɧɢ
ɦɟɬɪɚ ɡɚ ɫɴɩɪɭɝɚ ɧɚ ɩɨɱɢɧɚɥ
ɜɟɬɟɪɚɧɢɨɬɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɠɢɜɟɟɳɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
 Ɉɬɩɭɫɤɚɧɟɬɨ ɧɚ ɰɟɥɟɜɚɬɚ
ɩɨɦɨɳ ɞɚ ɛɴɞɟ ɢɡɜɴɪɲɟɧɨ
ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧ ɫɩɢɫɴɤ ɧɚ
ɩɪɚɜɨɢɦɚɳɢɬɟ Ʉɴɦ
ɝ ɛɪɨɹɬ ɧɚ ɜɟɬɟɪɚɧɢɬɟ ɟ 
ɜɞɨɜɢɰɢɢɜɨɟɧɧɨɢɧɜɚɥɢɞɢ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢ 
Ƚɥɚɫɭɜɚɥɢ  ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ
Ɂɚ±ȼɴɡɞɴɪɠɚɥɢɫɟ±ɧɹɦɚ

ɉɪɨɬɢɜ±ɧɹɦɚ
Ɋȿɒȿɇɂȿʋ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɬ
ɨɬ ɁɆɋɆȺ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɱɥ
ɚɥ ɨɬ ɁɈɋ ɱɥ ɚɥ ɬ
ɚɥ ɢ ɱɥ ɨɬ ɇɚɪɟɞɛɚɬɚ ɡɚ
ɩɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ
ɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟɫɨɛɳɢɧɫɤɨɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɇɊɉɍɊɈɂ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
 ȾȺȼȺ ɋɔȽɅȺɋɂȿ ɡɚ ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦ ɢɦɨɬ ±
ɱɚɫɬɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳɧɟɡɚɫɬɪɨɟɧɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬʋ;;9,
 ɤɜ  ɫ ɩɥɨɳ ɨɬ 
ɤɜɦɧɚɯɨɞɹɳɫɟɜɫȺɧɬɢɦɨɜɨ
ɨɛɳ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɨɛɥ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɩɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚ ɫɟɥɨɬɨ ɫɴɝɥɚɫɧɨ
ȺɈɋ ʋɝ ɩɪɢ
ɝɪɚɧɢɰɢɢɫɴɫɟɞɢɭɥɢɰɚɫɨɬ
ɤɴɦɨɬɍɉɂ;;9,ɍɉɂ
;;,;ɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬʋ
ɢɍɉɂ;;9
 ɍɬɜɴɪɠɞɚɜɚ ɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚ
ɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚɡɚɢɦɨɬɚɜɪɚɡɦɟɪ
ɧɚɥɜ ɩɟɬɯɢɥɹɞɢɲɟɫɬɫɬɨɬɢɧ ɲɟɫɬɞɟɫɟɬ ɢ ɲɟɫɬ ɥɟɜɚ
ɢ ɱɟɬɢɪɢɞɟɫɟɬ ɫɬɨɬɢɧɤɢ  ɜ ɬɱ
ȾȾɋ
ɉɪɨɞɚɠɛɚɬɚɞɚɫɟɢɡɜɴɪɲɢ
ɱɪɟɡɩɭɛɥɢɱɟɧɬɴɪɝɫɹɜɧɨɧɚɞɞɚɜɚɧɟɩɨɪɟɞɚɧɚɝɥɚɜɚɉɟɬɚɨɬ
ɇɊɉɍɊɈɂ
ȼɔɁɅȺȽȺɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɬɚɞɚɢɡɜɴɪɲɢɜɫɢɱɤɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɞɟɣɫɬɜɢɹɡɚɩɪɚɜɢɥɧɨɬɨ
ɢɡɚɤɨɧɨɫɴɨɛɪɚɡɧɨɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ
ɧɚ ɬɴɪɝɚ ɢ ɫɤɥɸɱɜɚɧɟ ɧɚ ɫɞɟɥɤɚɬɚ
Ƚɥɚɫɭɜɚɥɢ ɩɨɢɦɟɧɧɨ  ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ Ɂɚ ±  ȼɴɡɞɴɪɠɚɥɢ
ɫɟ±ɧɹɦɚɉɪɨɬɢɜ±ɧɹɦɚ
Ɋȿɒȿɇɂȿʋ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɬ
ɨɬ ɁɆɋɆȺ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɱɥ
ɚɥ ɨɬ ɁɈɋ ɱɥ ɚɥ ɬ
ɚɥ ɢ ɱɥ ɨɬ ɇɚɪɟɞɛɚɬɚ ɡɚ
ɩɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ
ɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟɫɨɛɳɢɧɫɤɨɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɇɊɉɍɊɈɂ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
 ȾȺȼȺ ɋɔȽɅȺɋɂȿ ɡɚ ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦ ɢɦɨɬ ±
ɱɚɫɬɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳ ɧɟɡɚɫɬɪɨɟɧ ɩɨɡɟɦɥɟɧ ɢɦɨɬ ɫ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ
ʋ ɫ ɩɥɨɳ ɨɬ
 ɤɜɦ ɧɚɯɨɞɹɳ ɫɟ ɜ ɝɪ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɨɛɥɋɢɥɢɫɬɪɚɤɜ
ɭɥ Äɉɚɧɚɣɨɬ ȼɨɥɨɜ´  ɩɨ ɄɄɄɊ
ɧɚ ɝɪ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫɴɝɥɚɫɧɨ ȺɈɋ
ʋ ɝ ɩɪɢ ɝɪɚɧɢɰɢɢɫɴɫɟɞɢʋ
ʋ               ɢ
ʋ
 ɍɬɜɴɪɠɞɚɜɚ ɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚ
ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ ɡɚ ɢɦɨɬɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɧɚɥɜ ɩɟɬɯɢɥɹɞɢ
ɨɫɟɦɫɬɨɬɢɧɬɪɢɞɟɫɟɬɢɩɟɬɥɟɜɚ
ɢ ɲɟɫɬɞɟɫɟɬ ɫɬɨɬɢɧɤɢ  ɜ ɬɱ
ȾȾɋ
ɉɪɨɞɚɠɛɚɬɚɞɚɫɟɢɡɜɴɪɲɢ
ɱɪɟɡɩɭɛɥɢɱɟɧɬɴɪɝɫɹɜɧɨɧɚɞɞɚɜɚɧɟɩɨɪɟɞɚɧɚɝɥɚɜɚɉɟɬɚɨɬ
ɇɊɉɍɊɈɂ
ȼɔɁɅȺȽȺɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɬɚɞɚɢɡɜɴɪɲɢɜɫɢɱɤɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɞɟɣɫɬɜɢɹɡɚɩɪɚɜɢɥɧɨɬɨ
ɢɡɚɤɨɧɨɫɴɨɛɪɚɡɧɨɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ
ɧɚ ɬɴɪɝɚ ɢ ɫɤɥɸɱɜɚɧɟ ɧɚ ɫɞɟɥɤɚɬɚ
Ƚɥɚɫɭɜɚɥɢ ɩɨɢɦɟɧɧɨ  ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ Ɂɚ ±  ȼɴɡɞɴɪɠɚɥɢ
ɫɟ±ɧɹɦɚɉɪɨɬɢɜ±ɧɹɦɚ
Ɋȿɒȿɇɂȿʋ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɬ
ɨɬ ɁɆɋɆȺ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɱɥ
ɚɥ ɨɬ ɁɈɋ ɱɥ ɚɥ ɬ
ɚɥ ɢ ɱɥ ɨɬ ɇɚɪɟɞɛɚɬɚ ɡɚ
ɩɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ
ɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟɫɨɛɳɢɧɫɤɨɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɇɊɉɍɊɈɂ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
 ȾȺȼȺ ɋɔȽɅȺɋɂȿ ɡɚ ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦ ɢɦɨɬ ±
ɱɚɫɬɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳɧɟɡɚɫɬɪɨɟɧɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬʋ,,,
ɤɜ  ɫ ɩɥɨɳ ɨɬ  ɤɜɦ
ɧɚɯɨɞɹɳɫɟɜɫɌɴɪɧɨɜɰɢɨɛɳ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɨɛɥ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɩɨ
ɩɥɚɧɚɧɚɫɟɥɨɬɨɫɴɝɥɚɫɧɨȺɈɋ
ʋɝɩɪɢɝɪɚɧɢɰɢ
ɢɫɴɫɟɞɢɍɉɂ,,ɪɟɝɭɥɚɰɢɹ
ɧɚɫɟɥɨɬɨɍɉɂ,9ɢɉɴɬ,,ɪɢ
ɤɥɚɫɌɭɬɪɚɤɚɧ±ɋɢɥɢɫɬɪɚ
 ɍɬɜɴɪɠɞɚɜɚ ɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚ

ɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚɡɚɢɦɨɬɚɜɪɚɡɦɟɪ
ɧɚɥɜ ɩɟɬɯɢɥɹɞɢɞɜɟɫɬɚɬɪɢɞɟɫɟɬɢɞɟɜɟɬɥɟɜɚɢɞɜɚɞɟɫɟɬɫɬɨɬɢɧɤɢ ɜɬɱȾȾɋ
ɉɪɨɞɚɠɛɚɬɚɞɚɫɟɢɡɜɴɪɲɢ
ɱɪɟɡɩɭɛɥɢɱɟɧɬɴɪɝɫɹɜɧɨɧɚɞɞɚɜɚɧɟɩɨɪɟɞɚɧɚɝɥɚɜɚɉɟɬɚɨɬ
ɇɊɉɍɊɈɂ
ȼɔɁɅȺȽȺɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɬɚɞɚɢɡɜɴɪɲɢɜɫɢɱɤɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɞɟɣɫɬɜɢɹɡɚɩɪɚɜɢɥɧɨɬɨ
ɢɡɚɤɨɧɨɫɴɨɛɪɚɡɧɨɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ
ɧɚ ɬɴɪɝɚ ɢ ɫɤɥɸɱɜɚɧɟ ɧɚ ɫɞɟɥɤɚɬɚ
Ƚɥɚɫɭɜɚɥɢ ɩɨɢɦɟɧɧɨ  ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ Ɂɚ ±  ȼɴɡɞɴɪɠɚɥɢ
ɫɟ±ɧɹɦɚɉɪɨɬɢɜ±ɧɹɦɚ
Ɋȿɒȿɇɂȿʋ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɬ
ɨɬ ɁɆɋɆȺ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɱɥ
ɚɥ ɨɬ ɁɈɋ ɱɥ ɚɥ ɬ
ɚɥ ɢ ɱɥ ɨɬ ɇɚɪɟɞɛɚɬɚ ɡɚ
ɩɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ
ɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟɫɨɛɳɢɧɫɤɨɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɇɊɉɍɊɈɂ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
 ȾȺȼȺ ɋɔȽɅȺɋɂȿ ɡɚ ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦ ɢɦɨɬ ±
ɱɚɫɬɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳɧɟɡɚɫɬɪɨɟɧɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬʋ9
ɤɜ ɫ ɩɥɨɳ ɨɬ  ɤɜɦ
ɧɚɯɨɞɹɳɫɟɜɫȺɧɬɢɦɨɜɨɨɛɳ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɨɛɥ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɩɨ
ɩɥɚɧɚɧɚɫɟɥɨɬɨɫɴɝɥɚɫɧɨȺɈɋ
ʋɝɩɪɢɝɪɚɧɢɰɢ
ɢɫɴɫɟɞɢɍɉɂ,9ɭɥɢɰɚɨɬ
ɍɉɂ9,ɢɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬ
ʋ
 ɍɬɜɴɪɠɞɚɜɚ ɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚ
ɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚɡɚɢɦɨɬɚɜɪɚɡɦɟɪ
ɧɚ  ɥɜ ɱɟɬɢɪɢ ɯɢɥɹɞɢ
ɨɫɟɦɫɬɨɬɢɧ ɢ ɱɟɬɢɪɢ ɥɟɜɚ ɢ
ɨɫɟɦɞɟɫɟɬ ɫɬɨɬɢɧɤɢ  ɜ ɬɱ 
ȾȾɋ
ɉɪɨɞɚɠɛɚɬɚɞɚɫɟɢɡɜɴɪɲɢ
ɱɪɟɡɩɭɛɥɢɱɟɧɬɴɪɝɫɹɜɧɨɧɚɞɞɚɜɚɧɟɩɨɪɟɞɚɧɚɝɥɚɜɚɉɟɬɚɨɬ
ɇɊɉɍɊɈɂ
ȼɔɁɅȺȽȺɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɬɚɞɚɢɡɜɴɪɲɢɜɫɢɱɤɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɞɟɣɫɬɜɢɹɡɚɩɪɚɜɢɥɧɨɬɨ
ɢɡɚɤɨɧɨɫɴɨɛɪɚɡɧɨɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ
ɧɚ ɬɴɪɝɚ ɢ ɫɤɥɸɱɜɚɧɟ ɧɚ ɫɞɟɥɤɚɬɚ
  Ƚɥɚɫɭɜɚɥɢ  ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ
Ɂɚ±ȼɴɡɞɴɪɠɚɥɢɫɟ±ɧɹɦɚ
ɉɪɨɬɢɜ±ɧɹɦɚ
Ɋȿɒȿɇɂȿʋ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɬ
ɨɬɁɆɋɆȺɱɥɚɥɢɚɥɨɬ
ɁɈɋɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɱɥɚɥɢ
ɨɬɇɚɪɟɞɛɚɬɚɡɚɪɟɞɚɡɚɩɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟɫɨɛɳɢɧɫɤɨɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȾȺȼȺɋɔȽɅȺɋɂȿɡɚɨɬɞɚɜɚɧɟɩɨɞɧɚɟɦɧɚɱɚɫɬɨɬɧɟɞɜɢɠɢɦɢɦɨɬ±ɩɭɛɥɢɱɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɟɧɨɛɟɤɬɫɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ ʋ
ɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦɱɚɫɬɨɬɬɪɢɟɬɚɠɧɚɦɚɫɢɜɧɚɫɝɪɚɞɚɫɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ ʋ
ɰɹɥɚɬɚ ɫɴɫ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ ɩɥɨɳ ɨɬ
 ɤɜɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳɚ ɋɍ
Äɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ´ ɝɪ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɧɚɯɨɞɹɳɚɫɟɜɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ
ÄȽɟɨɆɢɥɟɜ´ʋɜɤɜɜɢɦɨɬ
ʋ ɩɨ ɄɄɄɊ ɧɚ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɫɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɡɚɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɫɬɨɥɨɜɨɯɪɚɧɟɧɟ
ɡɚ ɫɪɨɤ ɨɬ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɢ ɩɪɢ
ɇȺɑȺɅɇȺ ɄɈɇɄɍɊɋɇȺ ɐȿɇȺ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɫɴɝɥɚɫɧɨÄɌɚɪɢɮɚɡɚ
ɧɚɱɚɥɧɢɹɪɚɡɦɟɪɧɚɦɟɫɟɱɧɢɬɟ
ɧɚɟɦɢɢɰɟɧɢɧɚɤɜɦɩɪɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢɩɨɦɟɳɟɧɢɹɬɟɪɟɧɢɢɡɟɦɢ´ɜɪɚɡɦɟɪɧɚ
ɥɜɋɬɨɩɟɬɞɟɫɟɬɢɨɫɟɦ
ɥɟɜɚɢɫɬɛɟɡȾȾɋ
 ɈɌȾȺȼȺɇȿɌɈ ɉɈȾ ɇȺȿɆ
ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɴɪɲɢ ɱɪɟɡ ɩɭɛɥɢɱɟɧ
ɤɨɧɤɭɪɫ ɫ ɬɚɣɧɨ ɧɚɞɞɚɜɚɧɟ ɩɨ
ɪɟɞɚ ɧɚ ɝɥɚɜɚ ɉɟɬɚ ɨɬ ɇɚɪɟɞɛɚɬɚ ɡɚ ɪɟɞɚ ɡɚ ɩɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟ ɫ
ɨɛɳɢɧɫɤɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɇɊɉɍɊɈɂ ɡɚ ɫɪɨɤ ɨɬ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɢ
ɩɪɢ ɇȺɑȺɅɇȺ ɄɈɇɄɍɊɋɇȺ
ɐȿɇȺ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɫɴɝɥɚɫɧɨ
ÄɌɚɪɢɮɚ ɡɚ ɧɚɱɚɥɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪ
ɧɚ ɦɟɫɟɱɧɢɬɟ ɧɚɟɦɢ ɢ ɰɟɧɢ ɧɚ
 ɤɜɦ ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɬɟɪɟɧɢ
ɢɡɟɦɢ´ɜɪɚɡɦɟɪɧɚɥɜ
ɋɬɨɩɟɬɞɟɫɟɬɢɨɫɟɦɥɟɜɚɢ

ɫɬɛɟɡȾȾɋ
ȼɔɁɅȺȽȺɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɬɚɞɚɢɡɜɴɪɲɢɜɫɢɱɤɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɞɟɣɫɬɜɢɹɡɚɩɪɚɜɢɥɧɨɬɨ
ɢɡɚɤɨɧɨɫɴɨɛɪɚɡɧɨɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ
ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚ ɨɬɞɚɜɚɧɟ ɩɨɞ
ɧɚɟɦɢɫɤɥɸɱɜɚɧɟɧɚɞɨɝɨɜɨɪɚ
Ƚɥɚɫɭɜɚɥɢ ɩɨɢɦɟɧɧɨ  ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ Ɂɚ ±  ȼɴɡɞɴɪɠɚɥɢ
ɫɟ±ɧɹɦɚɉɪɨɬɢɜ±ɧɹɦɚ
Ɋȿɒȿɇɂȿʋ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɬ
ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɦɟɫɬɧɨɬɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɧɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɱɥ
ɚɥ ɨɬ ɁɈɋ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ȾȺȼȺɋɔȽɅȺɋɂȿɡɚɨɬɧɟɦɚɧɟɧɚɱɚɫɬɨɬɢɦɨɬ±ɩɭɛɥɢɱɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɨɬɪɟɞɟɧ
ɡɚÄɉɚɪɤ´ɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦɢ
ɩɪɢɞɚɜɚɧɟɬɨɢɤɴɦɧɨɜɨɨɛɪɚɡɭɜɚɧɍɉɂ;9±ÄɁɞɪɚɜɟɧɞɨɦ´ɤɜ
ɩɨɩɥɚɧɚɧɚɫȻɟɥɢɰɚ
ȼɔɁɅȺȽȺɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɞɚ ɢɡɜɴɪɲɢ
ɜɫɢɱɤɢ ɡɚɤɨɧɨɜɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɫɜɴɪɡɚɧɢɫɩɪɢɟɦɚɧɟ
ɧɚɪɟɲɟɧɢɟɬɨ
Ƚɥɚɫɭɜɚɥɢ ɩɨɢɦɟɧɧɨ  ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ Ɂɚ ±  ȼɴɡɞɴɪɠɚɥɢ
ɫɟ±ɧɹɦɚɉɪɨɬɢɜ±ɧɹɦɚ
Ɋȿɒȿɇɂȿʋ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɬ
ɨɬɁɆɋɆȺɢɱɥɚɥɨɬɁɈɋ
ɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
 Ⱦɚɜɚ ɫɴɝɥɚɫɢɟ ɡɚ ɪɚɡɞɟɥɹɧɟ ɧɚ ɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧ ɩɨɡɟɦɥɟɧ
ɢɦɨɬ ɫ ʋ,, ɤɜ ɫ ɩɥɨɳ ɨɬ
 ɤɜɦ ɫɴɝɥɚɫɧɨ ȺɉɈɋ
ʋɝ ɩɨ ɩɥɚɧɚ
ɧɚ ɫ ɉɨɠɚɪɟɜɨ ɨɛɳ Ɍɭɬɪɚɤ ɚɧ ɨɞɨɛɪɟɧ ɫɴɫ Ɂɚɩɨɜɟɞ
ʋɝɧɚɞɜɚɧɨɜɢ
ɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɢ ɩɨɡɟɦɥɟɧɢ ɢɦɨɬɢ
±ɍɉɂ±,,ɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦ
ɫ ɧɨɜɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ÄɁɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ´ɢɍɉɂ±
;9,,,ɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦɫɧɨɜɨ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟÄɁɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ
ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ´
ȼɴɡɥɚɝɚɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɬɚɞɚɢɡɜɴɪɲɢɜɫɢɱɤɢɡɚɤɨɧɨɜɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɨ ɧɚɬɚɬɴɲɧɢɬɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɫɜɴɪɡɚɧɢɫɩɪɢɟɦɚɧɟ
ɧɚɪɟɲɟɧɢɟɬɨ
Ƚɥɚɫɭɜɚɥɢ ɩɨɢɦɟɧɧɨ  ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ Ɂɚ ±  ȼɴɡɞɴɪɠɚɥɢ
ɫɟ±ɧɹɦɚɉɪɨɬɢɜ±ɧɹɦɚ
Ɋȿɒȿɇɂȿʋ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɬ
ɨɬ ɁɆɋɆȺ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɱɥ 
Äɜ´ɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚ ɢ ɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ ɡɟɦɢ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
 ȾȺȼȺ ɋɔȽɅȺɋɂȿ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɧɚɢɦɨɬɢ±ɩɭɛɥɢɱɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɫɧɚɱɢɧ
ɧɚ ɬɪɚɣɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ Äɩɨɥɫɤɢ
ɩɴɬ´ ɧɚ ɩɨɥɡɜɚɬɟɥɢ ɭɱɚɫɬɜɚɳɢ
ɜɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟɡɚɫɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚ
ɦɚɫɢɜɡɚɩɨɥɡɜɚɧɟ
 ɈɉɊȿȾȿɅə ɧɚɟɦɧɚ ɰɟɧɚ
ɡɚɩɨɥɡɜɚɧɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚ
ɩɟɬɞɟɫɟɬɢɩɟɬɥɟɜɚɞɤɚ
ȼɔɁɅȺȽȺɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɞɚ ɫɤɥɸɱɢ ɞɨɝɨɜɨɪ ɡɚ ɧɚɟɦ ɡɚ ɫɪɨɤ ɨɬ ɟɞɧɚ
ɫɬɨɩɚɧɫɤɚ ɝɨɞɢɧɚ ɡɚ ɩɨɥɡɜɚɧɟ
ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɢ ɜ ɩɥɚɧɚ ɡɚ
ɡɟɦɟɪɚɡɞɟɥɹɧɟ ɧɚ ɫɴɨɬɜɟɬɧɨɬɨ
ɡɟɦɥɢɳɟ Äɩɨɥɫɤɢ ɩɴɬɢɳɚ´ ɩɨ
ɢɫɤɚɧɟɧɚɫɴɨɬɜɟɬɧɢɹɩɨɥɡɜɚɬɟɥ
ɫɥɟɞɡɚɩɥɚɳɚɧɟɧɚɰɟɧɚɬɚɩɨɬ
ɨɬɧɚɫɬɨɹɳɨɬɨɪɟɲɟɧɢɟ
Ƚɥɚɫɭɜɚɥɢ ɩɨɢɦɟɧɧɨ  ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ Ɂɚ ±  ȼɴɡɞɴɪɠɚɥɢ
ɫɟ±ɧɹɦɚɉɪɨɬɢɜ±ɧɹɦɚ
Ɋȿɒȿɇɂȿʋ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɬ
ɨɬ ɁɆɋɆȺ ɱɥ ɚɥ ɨɬ ɁɈɋ
ɢɱɥɚɥɚɥɨɬɇɊɉɍɊɈɂ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɴɜɜɪɴɡɤɚ
ɫ ɱɥ ɚɥ ɢ  ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ
ɩɱɟɥɚɪɫɬɜɨɬɨ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ
ɝɪ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɞɚɜɚ ɫɴɝɥɚɫɢɟ ɡɚ
ɭɱɪɟɞɹɜɚɧɟ ɜɴɡɦɟɡɞɧɨ ɩɪɚɜɨ
ɧɚ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ Ⱦɟɧɢɰɚ ȼɟɧɟɥɢɧɨɜɚȾɢɦɨɜɚɜɴɪɯɭɫɥɟɞɧɢɹ
ɢɦɨɬ ± ɱɚɫɬɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧ
ɢɦɨɬ;;9,,,ɜɤɜɩɨɩɥɚɧɚɧɚɫ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦ
ȺɈɋʋɨɬɝ ɡɚ
ɪɚɡɩɨɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɩɱɟɥɢɧ ɡɚ ɫɪɨɤ
ɨɬ  ɞɟɫɟɬ  ɝɨɞɢɧɢ Ƚɨɞɢɲɧɚɬɚ ɧɚɟɦɧɚ ɰɟɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ
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ɩɨɥɡɜɚɧɟɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚ
ɥɜ ɬɪɢɫɬɚ ɢ ɬɪɢ ɥɟɜɚ ɢ ɨɫɟɦɞɟɫɟɬ ɫɬɨɬɢɧɤɢ  ɢ ɫɟ ɡɚɩɥɚɳɚ
ɟɠɟɝɨɞɧɨ
Ƚɥɚɫɭɜɚɥɢ ɩɨɢɦɟɧɧɨ  ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ Ɂɚ ±  ȼɴɡɞɴɪɠɚɥɢ
ɫɟ±ɧɹɦɚɉɪɨɬɢɜ±ɧɹɦɚ
Ɋȿɒȿɇɂȿʋ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɱɥ ɚɥ
ɬɢɚɥɨɬɁɆɋɆȺɱɥɟ
ɚɥɢɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɜɨɞɢɬɟɜɴɜ
ɜɪɴɡɤɚɫɩɢɫɦɨɫɢɡɯʋȺȼɄ
 ɝ ɧɚ Ɉɛɥɚɫɬɧɢɹ
ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɡɚɩɪɟɞɫɬɨɹɳɨɬɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟɧɚɈɛɳɨɫɴɛɪɚɧɢɬɟɧɚ
Ⱥɫɨɰɢɚɰɢɹ ɩɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟ
ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɨɛɨɫɨɛɟɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɚ ɨɬ Äȼɨɞɨɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ´
ɈɈȾ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ ɝɪɚɞ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ȾɚɜɚɦɚɧɞɚɬɧɚȾɪȾɢɦɢɬɴɪȼɟɧɤɨɜɋɬɟɮɚɧɨɜ±Ʉɦɟɬɧɚ
Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɉɛɳɨɬɨ ɫɴɛɪɚɧɢɟ
ɧɚȺɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚɩɨȼɂɄɧɚɨɛɨɫɨɛɟɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɚ
ɨɬ Äȼɨɞɨɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ´ ɈɈȾ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɤɨɟɬɨ
ɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɝ
ɨɬɱ
ɉɪɢɧɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɡɚɭɱɚɫɬɢɟɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɨɬɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɜɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨɧɚɈɛɳɨɬɨ ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɧɚ Ⱥɫɨɰɢɚɰɢɹ
ɩɨȼɂɄɧɚɨɛɨɫɨɛɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹ
ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɚɨɬÄȼɨɞɨɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟ
ɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ´ɈɈȾɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɬɨɣ ɳɟ ɛɴɞɟ ɡɚɦɟɫɬɜɚɧ ɨɬ Ⱦɚɧɚɢɥɇɢɤɨɥɨɜɇɢɤɨɥɨɜ±ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ
±Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
   ɇ ɚ  ɨ ɫ ɧ ɨ ɜɚ ɧ ɢ ɟ  ɱ ɥ    
ɚɥ ɬ ɢ ɚɥ ɨɬ ɁɆɋɆȺ ɱɥɟ ɚɥ ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ
ɡɚ ɜɨɞɢɬɟ ɜɴɜ ɜɪ ɫ ɩɢɫɦɨ ɫ
ɜɯʋɊȾɝɧɚ
Ɉɛɥɚɫɬɧɢɹɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɚɨɛɥɚɫɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɦɭ ɧɚ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ Ⱥɫɨɰɢɚɰɢɹ ɩɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɚ ɨɛɨɫɨɛɟɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɚ ɨɬ Äȼɨɞɨɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟ
ɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ´ɈɈȾɡɚɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɧɚɈɛɳɨɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚȺɫɨɰɢɚɰɢɹɧɚɨɛɨɫɨɛɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹ
ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɚɨɬÄȼɨɞɨɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟ
ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ´ ɈɈȾ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɈȻɓɂɇɋɄɂɋɔȼȿɌɌɍɌɊȺɄȺɇ
ɫɴɝɥɚɫɭɜɚɩɨɡɢɰɢɹɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɩɨɬɨɱɤɚɨɬɩɪɨɟɤɬɚ
ɡɚ ɞɧɟɜɟɧ ɪɟɞ ɢ ɭɩɴɥɧɨɦɨɳɚɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɜ Ɉɛɳɨ ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɞɚ
ɝɥɚɫɭɜɚ ɩɨ ɬ Ɉɛɫɴɠɞɚɧɟ ɢ
ɩɪɢɟɦɚɧɟ ɧɚ ɩɪɟɩɨɪɴɱɢɬɟɥɧɢɹ
ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ ɜɧɨɫɤɚɬɚ ɧɚ ɞɴɪɠɚɜɚɬɚ ɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ Ⱥɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚ ɡɚ ɝ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ 
ɥɜɫɴɝɥɚɫɧɨɱɥɚɥ
ɨɬɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚɡɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ
ɢɞɟɣɧɨɫɬɬɚɧɚɚɫɨɰɢɚɰɢɢɬɟɩɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɨɛɧȾȼɛɪɨɬɹɧɭɚɪɢ
ɝ ±Äɡɚ´
   ɇ ɚ  ɨ ɫ ɧ ɨ ɜɚ ɧ ɢ ɟ  ɱ ɥ    
ɚɥ ɬ ɢ ɚɥ ɨɬ ɁɆɋɆȺ ɱɥɟ ɚɥ ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ
ɡɚ ɜɨɞɢɬɟ ɜɴɜ ɜɪ ɫ ɩɢɫɦɨ ɫ
ɜɯʋɊȾɝɧɚ
Ɉɛɥɚɫɬɧɢɹɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɚɨɛɥɚɫɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɦɭ ɧɚ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ Ⱥɫɨɰɢɚɰɢɹ ɩɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɚ ɨɛɨɫɨɛɟɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɚ ɨɬ Äȼɨɞɨɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟ
ɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ´ɈɈȾɡɚɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɧɚɈɛɳɨɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚȺɫɨɰɢɚɰɢɹɧɚɨɛɨɫɨɛɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹ
ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɚɨɬÄȼɨɞɨɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟ
ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ´ ɈɈȾ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɈȻɓɂɇɋɄɂɋɔȼȿɌɌɍɌɊȺɄȺɇ
ɫɴɝɥɚɫɭɜɚɩɨɡɢɰɢɹɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɩɨɬɨɱɤɚɨɬɩɪɨɟɤɬɚ
ɡɚ ɞɧɟɜɟɧ ɪɟɞ ɢ ɭɩɴɥɧɨɦɨɳɚɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɜ Ɉɛɳɨ ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɞɚ
ɝɥɚɫɭɜɚɩɨɬȾɪɭɝɢ±ɫɴɨɛɪɚɡɧɨ
ɜɴɬɪɟɲɧɢɬɟ ɫɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɜ
ɡɚɳɢɬɚɧɚɢɧɬɟɪɟɫɢɬɟɧɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14, Въздържали
се – няма, Против – няма
Председател
на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

СМЯХ

Гледам си корема и си викам:
Ееееех, и аз да изпъкна с нещо...
Помислих си, че няма да има
къде да седна в автобуса и се
оказах прав.
- Асане, стани и кажи азбуката!
- До десет ли?
Хубаво е да си в отпуск по
майчинство. Събудиш се сутрин,
направиш си кафе... Вечерта седнеш, изпиеш го!
Старшината чувайки от жена си,
че цял ден не е седнала, я накарал
да седне петдесет пъти.

Ходил Вуте на лекция на тема
”Ген и околна среда”. Връща се и
- По какво си падат бабичките?
Пена го пита: - Кажи, Вуте, какво
- По стълбите.
разбра от лекцията?
- Амии... виж сега Пено, да ти
- Извинете, колко давате чушобясним: aз съм рус, със сини очи, ките?
ти си руса, със сини очи, и децата
- Пет лева.
ни са руси, със сини очи - това
- Да не са пълнени?
е от гена. Комшията е кестеняв,
жена му е кестенява, а децата им
- Ауу, да знаеш, видях мъжа
са руси, със сини очи - това е от ти на плажа с една блондинка по
околната среда.
монокини!
- А ти как очакваш да го видиш,
Женското "Идвам след пет ми- с лопатка и багерче в пясъка ли?
нути" е като мъжкото "Ще се върна
след пет минути".
- Миличка, ти си от семейство на

интелигенти хора, завършила си ващи от спалнята. В мига, в който
консерваторията с отличие, а той влиза, вижда силует, изчезващ
е прост стругар. Защо се омъжи през прозореца.
за него?
- К'во стана, бе жена?
- Ами... той хърка в ла-минор...
- Един ме изнасили два пъти...
- Защо мълча до сега?
Събужда се мъжът през нощта
- Щото като посегна за втори път
от писъците на съпругата си, ид- тогава разбрах, че не си ти.

ПРОДАВАМ
Къща в с. Пожарево с дворно място 2 дка, на централна улица.
За справки на тел.: 0885 065 586 и
0885 252 572

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
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

Програма
Достъп до Информация
Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
www.aip-bg.org

Сканди

СУДОКУ

Хирург към политик, който е на
Ако мъжът отваря на жената
операционната маса: - Искате ли вратата на колата, значи една от
50% от екипа, който ще ви опе- тях е нова.
рира, да е от гражданската квота?
Нечия жена мечта за друг е
Разговор между две цветенца: просто жена му.
- Обичаш ли ме?
- Да!
ИТ-атеист - човек без икони на
- Боже, къде са тези пчели…
десктопа.
Късно вечер. Петгодишен син
слуша приказка за краля и казва:
- Мамо, аз ще имам три жени –
една ще ми пее, една ще готви и
една ще ме къпе!
- А коя ще те слага да спиш,
сине?
- Аз винаги ще спя до теб, мамо!
Очите на майка му се напълнили
със сълзи и промълвила:
- Бог да те благослови, сине! А с
кой ще спят трите ти жени тогава?
Малкият крал помислил и отсъдил: - Нека татко да спи с тях!
Очите на татко му се напълнили
със сълзи, успял само да промълви: - Бог да те благослови, сине…
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Екс вокалистът на
"Джудас Прийст" Тим "Рипър" Оуенс,
и Б.Т.Р - гости на
"Огненият Дунав"!
от стр. 1 концерта. През м.септември
м.г. те бяха специални гости
на осмото издание на Green
Rock Fest в Русе. Тогава посетиха Тутракан и проведоха
среща с кмета д-р Димитър
Стефанов.
Същата вечер тук ще
бъдат актьорите Станимир
Гъмов и Евгени Будинов, ще
има и огнено шоу над реката.
Но, преди това, в ранните
вечерни часове ще се прове-

на Биг Бенд Русе с диригент
Димчо Рупчев и талантите
на ОЦИД-Тутракан.
Във втората вечер - "Класика над Дунав", ще гостуват
популярни оперни изпълнители, които ще изпълнят още
по-популярни арии от опери
и оперети.
"Огнени песни и танци
край Дунава" ще съберат в
третата вечер любителите
на фолклора. Ще се вихрят
танцьори от Аржентина,
остров Гуам, Дервиши от
Турция и, естествено, нашенци - "Дунавска младост"
и "Калипетровци".
Водещ на празничните
вечери ще бъде Наско от БГ
Радио!
През останалите два дни
сцената ще се измести на
терена на Кейовата стена.
На 28 юли вечерта ще се
оглеждаме по Дунава дали
"Големият кораб минава" или
е плиснал "Топъл дъжд, летен
дъжд" заедно със Силвия Кацарова.
Така стигаме до 29 юли,
събота, кулминацията на
"Огненият Дунав", когато
специални гости ще са екс
вокалистът на "Джудас
Прийст" - Тим "Рипър" Оуенс,
и приятелите на Тутракан
- група Б.Т.Р. Мощен рок ще
разтърси тогава Тутракан.
Феновете на твърдата музика ще имат възможност
да чуят на живо вечните
хитове на легендите "Джудас
Прийст", най-популярните
песни от соловия албум на
Тим "Рипър" Оуенс, както и
най-новите песни от БТР.
Световната популярност
на американеца Тим "Рипър" Оуенс идва с „Джудас
Прийст“ (Judas Priest) през
1996 г., с които работи до
2004 г. С тях записва номинирания за наградите Grammy
албум "Jugulator" (1997 г.).
Първото съвместно изпълнение на Б.Т.Р. с Тим Рипър
е на новогодишния концерт в
Каварна през 2014 г. Оттогава имат няколко съвместни

дат различни спортни игри и
развлечения за малки и големи
- символично преплуване на р.
Дунав, състезание с рибарски лодки, ходене по греда
намазана с грес над реката,
забавления за най-малките и,
разбира се, конкурс за найвкусна рибена чорба.
За победителите ще има
награди, които осигурява
главният организатор - Община Тутракан.

„Тутракан - столица на кайсията - 2017"
се нареждат Владимир Иванов от
Силистра и Димитричка Търпанова
от Тутракан.
Малката Катерина Русева за втора поредна година печели конкурса за Принцеса Кайсийка. Този път
нейни подгласнички са Антония
Иванова и Андреа Пейчева.
Принц Кайсия-2017 е Пресиян
Леков, а до него се наредиха Виктор Тодоров и Мартин Караджов.
Прибирането на кайсиевата
реколта в Силистренско започна
със среден добив 534 кг от декар.
През миналата година средният
добив бе 657 кг. Кайсиите са сред

Старостта не е порок
Ɉɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɉɪɚɡɧɢɤɚɧɚɤɚɣɫɢɹɬɚ

Урок №1

Да захвърлим
тъмните дрехи
ɋɬɚɪɨɫɬɬɚɤɚɬɨɱɟɥɢɧɟɨɛɢɱɚɫɜɟɬɥɢɬɟɞɪɟɯɢɑɭɞɹɫɟ
ɡɚɳɨ"Ⱦɚɥɢɡɚɳɨɬɨɢɦɚɱɭɜɫɬɜɨɬɨɱɟɤɪɚɹɬɧɚɛɥɢɠɚɜɚ"
Ⱦɚɥɢ ɡɚɳɨɬɨ ɫɦɹɬɚ ɱɟ ɜɫɢɱɤɨ ɯɭɛɚɜɨ ɜɟɱɟ ɟ ɦɢɧɚɥɨ ɢ
ɛɴɞɟɳɟɬɨ ɟ ɩɨɫɬɥɚɧɨ ɫ ɦɴɤɚ" ɉɨɱɢɧɚɥ ɟ ɥɸɛɢɦ ɱɨɜɟɤ
ɫɚɦɨɬɚɬɚɫɟɟɧɚɫɬɚɧɢɥɚɭɞɨɦɚȿɧɹɦɚɧɢɳɨɩɨɟɫɬɟɫɬɜɟɧɨɱɨɜɟɤɞɚɫɟɩɨɱɟɪɧɢɇɨɧɢɦɚɬɪɹɛɜɚɞɚɟɡɚɜɢɧɚɝɢ"
ɇɢɦɚɡɚɜɢɧɚɝɢɞɚɟɧɨɳ"
ɋɥɟɞɧɨɳɬɚɢɡɝɪɹɜɚɫɥɴɧɰɟɬɨɉɟɩɟɪɭɞɢɩɬɢɰɢɰɜɟɬɹ±
ɠɢɜɨɬɴɬɟɬɴɣɪɚɡɧɨɰɜɟɬɟɧȾɢɧɚɦɢɤɚɬɚɦɭɧɟɬɴɪɩɢɬɴɦɧɢ
ɤɪɚɫɤɢɓɨɦɫɢɪɟɲɢɥɞɚɠɢɜɟɟɲɧɚɬɚɡɢɡɟɦɹɠɢɜɟɣ
ɇɟɤɚɡɜɚɦɱɟɰɜɟɬɨɜɟɬɟɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɚɬɮɪɚɩɚɧɬɧɢȾɚ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɜɚɬɩɪɢɫɦɟɯɢɧɟɭɜɚɠɟɧɢɟɄɚɡɜɚɦɱɟɬɪɹɛɜɚɞɚ
ɛɴɞɚɬɫɦɟɤɢɢɩɪɢɹɬɧɢɰɜɟɬɨɜɟɇɚɩɪɢɦɟɪ±ɛɟɠɨɜɨɛɹɥɨ
ɤɚɦɟɥɇɚɱɨɜɟɤɚɤɨɣɬɨɝɢɧɨɫɢɞɚɦɭɟɭɞɨɛɧɨɡɚɳɨɬɨ
ɧɹɤɨɣɛɟɲɟɤɚɡɚɥÄɄɚɤɜɨɬɨɨɛɥɟɤɥɨɬɨɬɚɤɴɜɢɱɨɜɟɤɴɬ
ɇɚɥɢɜɟɱɟɫɦɟɜȿɜɪɨɩɚ"Ⱥɬɚɦɰɜɟɬɴɬɧɚɜɴɡɪɚɫɬɧɢɬɟ
ɯɨɪɚɧɟɟɬɴɦɧɢɹɬɇɨɤɨɝɚɬɨɝɨɜɨɪɢɦɡɚȿɜɪɨɩɚɜɭɦɚɧɢ
ɫɚ ɜɫɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɩɨɦɨɳɢ ɡɚɛɪɚɧɢ ɂɡɨɛɳɨ ɧɟ ɦɢɫɥɢɦ
ɱɟɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɜɡɪɟɦɜɞɭɲɚɬɚɜɧɚɜɢɰɢɬɟɜɠɢɜɨɬɚɧɚ
ɟɜɪɨɩɟɣɰɢɬɟɢɞɚɜɡɟɦɟɦɩɨɧɟɳɢɱɤɨɨɬɬɹɯȾɚɜɡɟɦɟɦ
ɫɬɢɥɚɢɦɭɜɟɪɟɧɨɫɬɬɚɢɦɰɹɥɨɫɬɧɢɹɢɦɢɞɠɌɨɝɚɜɚɧɹɦɚ
ɞɚɩɪɢɥɢɱɚɦɟɧɚÄɧɟɡɚɛɟɥɟɠɢɦɢɥɟɥɤɢ´
ɂɬɚɤɚɨɬɜɨɪɟɬɟɝɚɪɞɟɪɨɛɚɢɫɥɨɠɟɬɟɜɫɢɱɤɢɬɴɦɧɢɞɪɟɯɢ
ɜɚɪɯɢɜȿɧɟɳɨɜɫɟɩɚɤɫɢɨɫɬɚɜɟɬɟɂɞɟɬɟɞɨɦɚɝɚɡɢɧɚ
ɢɫɢɤɭɩɟɬɟɧɟɳɨɩɨɫɜɟɬɥɨɆɨɠɟɞɚɟɜɬɨɪɚɪɴɤɚɆɨɠɟ
ɧɟɳɨɢɨɬɞɟɰɚɬɚɞɚɜɡɟɦɟɬɟɉɨɫɥɟɫɢɤɭɩɟɬɟɧɨɜɢɨɛɭɜɤɢ
ɢɱɚɧɬɚɍɜɟɪɹɜɚɦɜɢɳɟɫɟɩɨɱɭɜɫɬɜɚɬɟÄɧɨɜɢ´Ɍɚɤɚɤɚɤɬɨ
ɢɚɡɫɟɩɨɱɭɜɫɬɜɚɯɈɛɥɹɤɨɯɬɹɫɧɚɛɟɠɨɜɚɩɨɥɚɫɜɟɬɥɨɫɢɧɹɛɥɭɡɚɢɫɥɨɠɢɯ«ɤɚɤɜɨɦɢɫɥɢɬɟ"ɋɥɨɠɢɯɤɚɩɟɥɚɂ
ɢɡɜɟɞɧɴɠɫɬɚɧɚɯɦɥɚɞɚɋɬɚɧɟɬɟɢɜɢɟ
ɋɥɟɞɜɚɳɢɹɬ ɭɪɨɤ ʋ  ɳɟ ɛɴɞɟ ɫɜɴɪɡɚɧ ɫ ɯɢɝɢɟɧɚɬɚ
ɧɚ ɞɭɲɚɬɚ ɢ ɬɹɥɨɬɨ Ⱥ ɞɨɬɨɝɚɜɚ ɨɛɴɪɧɟɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ
ɫɥɴɧɱɟɜɢɹɞɟɧ

Оптимистката

„Тутракан – столица на кайсията"
- под това мото за четиринадесети
път се проведе празникът в край-

ɉɪɢɧɰɟɫɚɄɚɣɫɢɣɤɚ
Ʉɚɬɟɪɢɧɚɡɚɟɞɧɨɫ
ȺɧɬɨɧɢɹɢȺɧɞɪɟɚ

ɉɪɢɧɰɄɚɣɫɢɹ
ɉɪɟɫɢɹɧɅɟɤɨɜ

дунавския град. Проявата събра
производителите на кайсии от
региона и започна с изложение на
различни сортове кайсии.
Специални гости на събитието
бяха Васко Кръпката, Наско от
Б.Т.Р. и Джон Лоутън, които заедно с кмета на Община Тутракан,
д-р Димитър Стефанов, сложиха
началото на празника.
Всички присъстващи имаха
възможността да се насладят и
на прекрасните изпълнения на
фолклорните групи при народните
читалища от Община Тутракан. За
доброто настроение се погрижи и
водещият Живко Жечев.
Имаше конкурси за най-добър

кайсиев плод, най-добра кайсиева
ракия, най-вкусен кайсиев сладкиш и сладко от кайсии, конкурс
за Принц и Принцеса на празника,
забавни игри.
Призовата тройка в конкурса за
най-вкусно кайсиева сладко е: Елена Георгиева (Тутракан), Надежда
Добрева (Цар Самуил) и Екатерина
Кръстева (Тутракан).
В конкурса за най-вкусен кайсиев сладкиш безапелационен победител е НЧ „Възраждане" (Старо
село). Те представиха майсторски
приготвено руло дълго 1,80 м.
На второ място е сладкишът на
Теодора Дойнова (Тутракан), а на
трето - НЧ „Светлина" (Варненци).
Първото място в конкурса за
най-добра кайсиева ракия си
разделиха Иван Кръстев и Георги
Георгиев (и двамата от Тутракан),
следвани от Мария Христова
(Старо село). Радка Георгиева от
Тутракан е победител в конкурса за
най-добър кайсиев плод. След нея

традиционните овощни видове,
отглеждани в Крайдунавска Добруджа. В Силистренска област
има над 21 000 декара кайсиеви
градини. В Опитната станция по
кайсията и земеделие в Силистра
се отглежда колекционно насаждение от 500 сорта-образци.
Ɋɟɤɨɪɞɶɨɪɴɬɫɥɚɞɤɢɲɨɬ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

6 юли - Гюлсевер МЕХМЕД, Общински съветник, ОбСГлавиница
7 юли - Алтимир АДАМОВ, Народен представител от
20 МИР - Силистра, ГЕРБ
7 юли - Анка КОЗАРЕВА, Библиотекар, СУ "Христо
Ботев", Тутракан
7 юли - Ивайло ПАНИЧАРСКИ, ТФ "Дунавска младост",

НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
8 юли - Данка МИЛЧЕВА, Зам.-кмет на Община Главиница
10 юли - Димитрина БАРБУЧАНОВА, Директор на Дом
за стари хора, Тутракан
12 юли - Петя ДОНЧЕВА, Спец. ЕСГРАОН, Община
Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

