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ä‡ÎËÌ‡ ÉêöçóÄêéÇÄ
На вчерашната сесия на
Общински съвет - Тутракан
преминала с една единствена точка - избор на председател, за пръв сред равни бе избран Любомир Боевски. В началото на заседанието общинският съветинк от ГЕРБ Мариан Ганев
отбеляза, че заседанието е
свикано неправомерно, тъй
като зам.-председателят
няма вменени под обни
права. Тайното гласуване
сочи - 10 гласа "за", 3 - "против" и 2 - "въздържали се".
От заседанието отсъстваха
д-р Любомир Бойчев и Кемал Шахин. Любомир Боевски е четвъртия по ред
председател на местния
парламент, избиран за изтеклата година и половина
от мандата. Това е рекорд в
държавата, а може да се
окаже и за всички времена.
След избора той получи
поздравления и прегръдки
и каза: "В живота си съм се
прегръщал с някои хора почесто и по-дълго, с други по-рядко. Благодаря на
всички за подкрепата. Ще
се помъча да разведря обстановката, обичам да се
шегувам. Надявам се да работим заедно за всички хора от общината."
Пред репортерския микрофон коментар направиха няколко съветници. Според Димитър Петров
"сбъдна се най-после за-

ветната мечта на неформалния кмет на града Кантаров. Той и Георгиев работят в един кабинет, когато
да влезеш там, все заедно
стоят. Прегръдка на БСП и
ДПС - това, което предвещавахме." "Председателят
беше избран с мнозинство,
одобрявам избора и смятам, че ще работи добре",
каза Георги Пенев. "Ако
продължаваме по същия
начин да работим, да има
твърда опозиция, в това
число и това, което се демонстрира - БСП в съюз с
ДПС - видяхте какво стана
на последната сесия. Не се
решават важни проблеми
за общината. Този Общински съвет ще се запомни с
постоянна смяна на председатели", е мнението на
Вергил Русев.
"Смях! Ясно е, че БСП работи с ДПС и се подменя
вота на избирателя." - каза
Мариан Ганев. "Местната
парламентарна криза продължава да се задълбочава, сподели Милен Филипов. Ясно се вижда, че БСП
и ДПС не могат да изкарат
качествен председ ател.
Нищо ново под слънцето така си вървят нещата от 6
години. Ние от ГЕРБ ще
сме коректив." "Оттук нататък трябва да се работи сериозно и да има ред и дисциплина в заседанията"
смята Севгинар Амза.
Да се готви следващият...

Åâðîèçáîðèòå ïðèêëþ÷èõà, äà
æèâåÿò èçáîðèòå!
ä‡ÎËÌ‡ ÉêöçóÄêéÇÄ

От избори в избори - това ще е лятното битие на
българските граждани тази година. На 7 юни, 17 депутати бяха избрани да ни
представляват в Европейския парламент. Десни,
центристи и леви ще имат
тежката задача, да доказват, че България е европейска страна и заслужава своето място в голямото семейство. Налага се да
го доказват, заради безбройните гафове на тройната коалиция, която "усвояваше" средствата от еврофондовете. Тези дни стана
ясен и докладът на Международния консулатитивен
съвет за България, според
който в сегашния момент

на международна икономическа и финансова криза и "надвиснали" общи избори, България е изправена пред ключов момент в
своя национален живот,
при особено деликатни обстоятелства, в които бъдещето на страната е заложено на карта. Проблемите
на България при изпълнението на нейните задължения към Европейския
съюз се коренят в социален, културен, икономически и политически проблем
от структурен характер или
на достъпен език това е
манталитетът ни. Тези недостатъци са известни на
всички - и на България, и
на европейските институции, и на страните-членки

на общността. Въпреки това, спецификацията на
българския казус никога не
е била вземана под внимание. За първи път ЕС трябва да се справя с такива
значителни трудности относно интеграцията на една от своите страни-членки. В този смисъл, поуките,
извлечени от българския
казус, ще помогнат на институциите на ЕС и на страните-членки да посрещнат
предизвикателс твата от
ново разширяване, става
ясно от представения документ.
Въпреки краткото време
за анализаторите, предвид
чукащите парламентарни
избори, всеки сигурно си е
на стр. 2
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Ùå îñòàíå ëè
Ìåãëåíà Êóíåâà
êîìèñàð?
Избраните за евродепутати четирима комисари имат срок до 14 юли,
за да решат дали отиват
в парламента. Тогава в
Стр асбург се с ви ква
първата сесия на новия
Европейски парламент.
Комисарите, които трябва да решат дали напускат Европейската комисия, са Меглена Кунева
от България, която отговаря за защита на европейските потребител и,
Данута Хюбнер, регионална политика - от Полша, Вивиан Рединг - информационно общество
и медии - от Люксембург,
и Луи Мишел, развитие и
хуманит арна помо щ Белгия.
Очаква се Вивиан Реди нг д а ос тане в Е К.
След успехите й в намаляване на цените за мобилните телефонни услуги в ЕС тя може да получи по-висок пост в следващата комисия , като
например да бъде посо-

чена за неин заместникпредседател.
Луи Мишел вече обяви,
че иска да напусне ЕК и
да бъде евродепутат. А
с л ед с ъсто ялит е се в
Белгия регионални избори заедно с европейските, на които партията Реформаторско движение /
либерали - франкофони/
не се представи според
очакванията, лидерството на партията започна
да се поставя под въпрос. Говори се за смяна
на председателя й Дидие
Рейндерс през следващите една-две години и
като нег ов заместник
най-често се споменава
Луи Мишел.
Засега не е известно
какви са плановете на
Меглена Кунева и на Данута Хюбнер. Ако Кунева
остане комисар, на нейно място като депутат в
Европейския парламент
ще влезе следващият от
листата на НДСВ Станимир Илчев.

Ïðèñòàíèùàòà
"Ðóñå-öåíòúð"
è "Ñèëèñòðà"
ñà îáùèíñêè.
Êúäå ñìå íèå?

Åâðîèçáîðèòå ïðèêëþ÷èõà,
äà æèâåÿò èçáîðèòå!
от стр. 1
направил равносметката
след преминалия изборен
ден. Гласувалите - по свой
начин, а негласувалите - също.
В Тутраканска община
изборният ден премина
нормално с малки изключения, заради които с е
"прославихме" в цяла България. В изборните секции
в селата Пожарево и Търновци са гласували стотина души от Ловешко с представени удостоверения за
гласуване на друго място.
За този случай е бил уведомен щаба на ГЕРБ-Тутракан, от където са реагирали светкавично, а камерата и микрофонът на БНТ и
БНР за запечатали скандала, който бе излъчен в новинарските радио и тв-емисии. /Б.р.:четете материала
на М.Иванова/
Според коорд инатора
на НДСВ - Тутракан Цветана Кирова, на ниско ниво е
била организацията на изборния ден от страна на
общинската администрация в крайдунавския град.
Секционните комисии в с.
Търновци и Бреница, а не
само те, са работили в неподходящи, тесни помещения, а горещите летни температури допълнително са
утежнили работата им. Нещо повече, в изборната нощ
представителите на 27 секционни комисии не са били допуснати вътре в сградата на администрацията
на хладно, а са били държани до 23,00 часа навън.
Предложението на Цветана Кирова е на следващите избори за чакащите да
бъде отворена залата на
Общинския съвет, където
има климатици.
Крайните изборни резул-

Заедно с това към списъка
на пристанищата за обществен транспорт с национално значение бяха прибавени фериботните терминали "Силистра" и "Никопол".
А къде е тутраканското
пристанище? Чия собственост е - държавна все още
или общинска русенска?
Живеещите по ул. Крайбрежна и Рибарската махала от години пишат протестни подписки и настояват
Товарното пристанище да
бъде ПРЕМЕСТЕНО на
изискуемите от закона километри разстояния. Гласът им потъна из кабинетите общински. В същото
време кметовете на Русе и
Силистра са си свършили
работата и са предложили
на Общинските съвети необходимите решения. Къде
сме ние?

тати не се различават от тези за областта. С най-много гласове, 3236, е ДПС,
следват ГЕРБ - 1412, БСП 1286, Атака - 1251, НДСВ 453, РЗС - 226, Синята коалиция - 127, Лидер - Новото време - 114 , Напред 44 и т.н. Общо са гласували
8337 души.
Спокойно е преминал
денят и в Главинишка община, където хората гласуваха в 25 секци, две от които в града. Главиница. От
общо10893 гласоподаватели, правото си са упражнили 6522. Избирателната
активност е 59,79 %. 31 са
недействителните бюлетини. За ДПС са гласували
4461, за ГЕРБ - 607, за БСП
- 549, за Атака - 445, НДСВ
- 94, за Синята коалиция 63, Лидер - 28 и т.н.
Кандидатите на ДПС са
получили най-много гласове в Силистренско на изборите за Европейски парламент - 42.95 на сто. Това показват окончателните резултати от обработените
протоколи на 222 секционни избирателни коми-

сии в областта, съо бщи
председателят на Районната избирателна комисия в Силистра Димитър
Генов.
ГЕРБ получава 17.77 на
сто, а "Коалиция за България" - 13.75 на сто от гласовете. За кандидатите на
"Атака" са гласували 9.65
на сто от избирателите.
Пета политическа формация е НДСВ с 5.5 на сто,
следвана от РЗС - с 3.08,
ЛИДЕР - "Новото време" с 2.62 и "Синята коалиция"
- с 1.9 на сто от гласовете.
Има 506 недействителни гласа. В Силистренска
област са гласували 62 899
души. Избирателната активност е 53.43% - най-високата в страната.
Централ ната избирателна комисия обяви окончателните резултати от изборите за Европейски
парламент. За ГЕРБ с а
гласували 627 693 души
или 24.36%, За Коалиция
за България - 476 618 или
18.50%. ДПС е с трети резултат - 364 197 гласа или
14.14%. Партия АТАКА е

получила одобрението на
308 052 или 11.96%. НДСВ
е спечелила 205 146 гласа или 7.96%. С една стотна по-малко - 7.95% е "Синята коалиция", което е
204 817. Политическа партия "Лидер" е с резултат
5.70% или 146 984 гласа.
Партия "Ред, законност и
справедливост" е събрала
подкрепата на 120 280 души или 4.67%.
6 684 770 са били в основния и допълнителния
избирателен списък. От
тях са гласували 2 601 677.
От комисията уточняват, че
броят на недействителните гласове, според сумата
на числата от т. 18 от протоколите на СИК, е 25 245.
Избирателната активност
е била 38,9%.
Партия ГЕРБ взима пет
мандата за Европейския
парламент. Нейните депутати са Румяна Желева,
Владимир Уручев, Илияна
Иванова, Емил Стоянов и
Мария Неделчева.
Коалиция за България
ще има четирима представители - Ивайло Калфин,
Илияна Йотова, Кристиан
Вигенин и Евгени Кирилов.
ДПС изпраща трима Филиз Хюсменова, Владко
Панайотов и Метин Казак,
Атака е с двама - Димитър
Стоянов и Славчо Бинев,
НДСВ с двама - Меглена
Кунева и Антония Първанова и Синята коалиция с
един - Надежда Михайлова. Ако Лисабонският договор влезе в сила от 1 януари 2010 година в Европарламента ще се влеят още
70 депутати, между тях е
един от България. Това ще
бъде Светослав Малинов
от Синята коалиция, на когото не стигнаха 0,01%, за
да влезе сега.

Ñêàíäàë ïî âðåìå íà èçáîðè
å‡„‡ËÚ‡ àÇÄçéÇÄ

Парламентът даде съгласие части от пристанищата "Русе-център" и "Силистра" да преминат от държавна в общинска собственост. Това стана с промени
в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата
на България.
Предложението за промяна в закона беше гласувано на първо и на второ
четене. То е внесено от народния представител Радослав Илиевски и в мотивите му е записано, че общинските съвети на двете
общини - Русе и Силистра,
са приели решения за придобиването на имотите.
Държавна собственост
ще останат само три корабни места от пристанище
"Русе-център" и едно - от
пристанище "Силистра".

12-18.06.2009 г.

Няма нарушения на изборното законодателство в
тутраканското село Пожарево - с такова решение излезе РИК в Силистра. По
време на гласуването на 7
юни в единствената 721
секция в с. Пожарево избухна скандал, заради 2 автобуса с хора, доведени да
гласуват в селото.
След скандала от РИК са
проверили валидността на
няколко произволно избрани удостоверения за гласуване.
Георги Боев, член на РИК
съобщи: "Установихме, че
всички удостоверения са
издадени правомерно, в
указания срок, така че смятаме жалбата за неоснователна поради това, че удос-

товеренията са валидни и
хората имат право на глас."
Четирима от 25-членната РИК са гласували против
решението. Комисията няма правомощия да разследва подробностите по
случая. За нея е важен
един документ. Кои са тези
хора, как и защо са дошли
да гласуват в най-малкото
тутраканско село, д оста
встрани от главния път, където дори и мобилните телефони нямат обхват, са
въпроси без отговор. Видя
се обаче кой ги е довел - в
центъра на скандала бяха
собственикът на заведението, в което екскурзиантите обядваха, както и местният лидер на ДПС в Тутракан, който обясняваше, че
води туристи.

На мястото на събитието Нехат Кантаров, общински председател на ДПС в
Тутракан каза: "А бе, ти знаеш ли, че Пожарево на Европейския съюз ще бъде
дестинация. Тук ще бъде
най-голяма туристическа
атракция и хората идват да
проучат, ще купуват земи."
Синът на общинският
председател на ДПС е десет и в евро л ист ата на

ДПС. Бизнесменът пък е
бил кандидат за кмет на
Тутракан от същата партия. Разбра се, че хората
в автобусите работят в негови фирми в различни населени места на страната. Междув ременно на
пос ледния в о т в л езе в
употреба нова терминология - корпоративно купуване на гласове по икономическа принуда.

12-18.06.2009 г.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Îò Ñèíÿòà êîàëèöèÿ:

Îòíîâî èçáîðè!
Изборите за Европейския парламент приключиха и дойде време за оценки и коментари. Ние, привържениците на Синята
коалиция, които участвахме в подготовката на изборите и предизборната кампания, се радваме, че много от вас излязоха да дадат
своя глас. Дори да сте гласували за БСП, РЗС или
Атака, за нас не е толкова
страшно. Радваме се дори
и само на факта, че сте
проявили ангажираност в
един политически момент,
който стои доста далече от
ежед невните ви г рижи .
Брюксел, Страсбург, Европейската комисия, Европейския парламент са все
още много мътна материя
не само за нас българите,
но и за всички останали европейци. Много от нас, хората, които подкрепяме
Синята коалиция, смятаме, че наистина политиката не само в България, но
и в цяла Европа през последните десетилетия стана
прекал ено абстрактна,
прекалено чужда на проблемите на обикновения
човек. Факт е също така, че
самия "обикновен човек"
вече е много по-взискателен, много по-информиран,
културен и образован, и
гледа на плитките обещания на политиците, ако не
с пренебрежение, то с огромно съмнение. И ние,
редовите привърженици
на Синята коалиция, всеки ден се въртим на тоя
шиш на съмнението и не-

доверието в собствените
си избраници, в достойнствата на самите нас да бъдем честни, мъдри, справедливи, мили, безкомпромисни, строги, добри, достойни, истински... Затова е
особено важно да се потърси начин нашият глас,
вашият глас , гл асът на
обикновения избирател,
да се чува не само веднъж
на всеки четири години. Затова е важно тия от вас, които ги интересува какво се
случва в държавата и обществото, да бъдат чувани.
В някаква степен Синята
коалиция е обединение на
хора, които смятат, че мнението им трябва да бъде
чувано, защото е важно и
има значение. Ние смятаме, че редът в държавата
не е само в ръцете на политиците, а в ръцете на
обикновените хора - на мене, тебе, нея, него, на всички, които срещаме, на всички, които смятаме за стойностни. Затова за нас всеки, който пусна своя глас
на изборите за европейски парламент, е минал
първото ниво на теста за
гражданин, за мислещ човек.
Сега ни предстои следващото предизвикателство: изборите за български

парламент. Сигурно в листите ще има много хора, за
които сме дочували, забелязвали, усещали нещо нередно или недостойно. Сигурно отново ще бъдем изправени пред дилемата
"За кого да гласувам? - За
по-малкото зло? За някой
"нов"? Срещу по-голямото
зло? В тоя избор няма нищо драматично. Просто никой не може да гарантира,
че след изборите избрания
от вас кандидат или партия
ще отговори на очакванията ви. Във вашите ръце е
само правото да допуснете определ ени хора д о
"държавната баница''. Оттам насетне вие не участвате повече в играта. Можете обаче да заемете и друга гледна точка - след изборите да продължите да
се интересувате какво правят хората, които стоят зад
избраната от вас партия.
Защото зад всяка партия
във всяко населено място
има хора, има структури,
които определят какви решения с е взимат, какви
идеи циркулират, каква политика се прави. Те могат
да ви помогнат в търсенето на връзка с ''високите
етажи'' на политическата
система. Ако се поинтересувате, винаги може да по-

лучавате информация какво точно се случва с кандидатите, за които вие сте гласували, какви са настроенията в партията, какво
смятат да правят лидерите. Вашият интерес е от огромно значение за това
бъдещите народни представители да имат връзка с
реалността. Вие сте реалността. Вашите идеи трябва да стигат до техните уши.
Вие трябва да определяте
дневния ред, а не някакви
висши партийни ръководства, които летят в облаците
на макрополитиката. В Синята коалиция се опитваме да предложим такъв
модел на политическа организация. Ние смятаме,
че политиката в България
трябва да се прави от обикновените хора, които имат
позиция, които имат решения, мнения, предложения, които изискват от своите избраници адекватно
поведение, защото в замяна са готови да им отделят
част от времето и силите си
в името на обществената
кауза.
Една държава може да
се развива много по-успешно, ако в търсенето на верния път са ангажирани не
няколко десетки самообявили с е за политичес ки
елит лица, а стотици хиляди обикновени хора, които
имат идеи, имат енергия,
знаят да мислят и могат да
работят. Предстои ни още
много работа и само в нашите ръце и в нашите сърца е ключът към успеха.
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Áîæèäàð Äèìèòðîâ
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Директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров обяви
пред Агенция "Фокус", че напуска БСП,
считано от този момент. На въпрос за
мотивите за това, Божидар Димитров заяви: "Като историк
знам, че политиката
е изкуство на компромиса и на възможното. Затова
преглъщал
съм
много действия на онази
малка част от ръководството на БСП, която взема отговорните решения, с които не съм бил съгласен.
Разбунтувах се само веднъж, когато очевидно, за да
се разрешат вътрешнопартийни личностни кавги, за
кмет на потъналата в проблеми София бе издигната
абсолютно неизбираема
личност. Винаги съм бил
обаче против съюза с ДПС.
Още в началото на коалиционното управление публикувах серия от статии под
общото заглавие ДПС ще
завлече БСП в гроба. На
всекиго е ясно, че това е една партия от феодален тип,
работеща с недемократични практики и разчитаща на
вот от превърнати в крепостници избиратели. Тази
партия е опасна преди
всичко за самите български турци, държани умишлено във феодална зависимост. С настояването, че купуването на гласове обръчите от фирми, а напоследък и обръчът от "сестрин-

ски партии", ДПС разбива
обществения морал и сериозно застрашава все още
крехките устои на българската демокрация. Очевидното съгласие на въпросната част от ръководството на
БСП с тези практики превръща поне обществено познатите фигури в БСП като
мен, съучастници в този рушителен за България съюз.
Впрочем обикновените
партийни членове и симпатизанти протестират, като
не гласуват за БСП. Не случайно на европейските избори БСП се превърна в
третостепенна и четвъртостепенна сила в най-големите български градове. Аз
мога да протестирам и съм
длъжен да протестирам само по този начин".
На въпрос - след като напуска БСП, би ли се кандидатирал от друга партия, Божидар Димитров отговори:
"Бих се кандидатирал само
ако получа предложение от
ГЕРБ и то лично от кмета
на София и лидер на партията Бойко Борисов".

Ïúðâî èçíåñåíî çàñåäàíèå Â Çàùèòåíà ìåñòíîñò
íà Ïðîáàöèîííèÿ ñúâåò "Êàëèìîê - Áðúøëåí"

ä‡ÎËÌ‡ ÉêöçóÄêéÇÄ
На 28 май Пробационният съвет в съдебен район Тутракан проведе своето трето заседание за годината. За първи път то бе
изнесено извън Тутракан и
домакинствано от Община
Главиница. В заседателната зала на Общинския съвет, където се проведе работната среща, освен членовете присъстваха началникът на РУ на МВР - Тутракан Кристиян Петров и
началникът на Областното звено "Изпълнение на
наказанията" Стефан Великов. Гости на заседанието бяха районният прокурор Светослав Раев, кметът на Главиница Насуф
Насуф, двамата зам.-кметове Данка Милчева и Месут Алиш, кметът на с. Суходол Ружди Салим, покъсно се присъедини и народният представител Хю-

сеин Хамди.
Инспектор Диана Радуло ва от Пробационната
служба в Тутракан запозна
най-напред присъстващите
в новите промени в Закона
за изпълнение на наказанията и задържането под
стража (ЗИНЗС) и Наказателния кодекс (НК). Според промените в ЗИНЗС,
Пробационният съвет ще
заседава вече най-малко
веднъж месечно, а не както досега веднъж на два
месеца. Пробационният
служител може да освободи осъдения от полагането на подпис за срок от 10
дни по причини от личен
или служебен характер, за
настаняване на лечение,
за явяване на изпит в училища или във връзка със
съдебни производства. Когато осъденият не изпълни задължението си за полагане на безвъзмезден

труд в полза на обществото въпреки създадените за
това условия, пробационният служител внася предложение пред Пробационния съвет за замяна на
безвъзмездния труд с друга пр обационна мярка,
включително замяна изцяло или отчасти на пробацията с лишаване от свобода при условията на
чл.43а, т.2 от НК.
Ед на от най-важните
промени, застъпена в НК
е отмяната на възможността за предсрочно освобождаване на осъден
на пробация, визирано в
чл. 70, ал.1 от НК, където
думите "или пробация" са
заличени.
На заседанието бяха обсъдени 26 броя от изпълняваните присъди, по отношение на които са налице формалните изисквания на чл.141-к , ал.1 от

ЗИН за промяна на ежедневната регистрация по
настоящ адрес в ежеседмична и отмяна на забраната за напускане на населеното място през почивните и празничните
дни без разрешение. Съветът прие промяна по отношение на 6 лица и отхвърли такава на останалите 20.
След дискусия по направеното от Председателя
на Пробационния съвет
предложение за замяна
на наказанието пробация
с наказание лишаване от
свобода на две лица, то бе
прието и ще бъде предложена на Окръжен съд Силистра. Едното от лицата
е непълнолетно. При гласуването беше взето предвид и становището на прокурор от Районна прокуратура - Тутракан.
От своето с ъздаване
през 2006 г. досега, Пробационният съвет в Тутракан никога не е имал провалено заседание поради
липса на кворум. Всички
негови пред ложения за
замяна на наказанието
пробация с лишаване от
свобода са били уважени
от Силистренския окръжен съд.
По предложение на началника на РУ на МВР Тутракан Кристиян Петров, от
м. юни, в заседанията на
Пробационния съвет ще
участват полицейски инспектори и оперативни работници, които ще подпомагат дейността на съвета и ще съдействат за правилното и оптимално вземане на решения за осъдените.

ê‡ÎËˆ‡ êÛÒÂ‚‡,
11 · ÍÎ‡Ò,
ëéì "âÓ‰‡Ì âÓ‚ÍÓ‚"
На 5 юни, когато се отбелязва Деня за опазване
на околната среда членовете на Екоклубовете от
СОУ "Йордан Йовков" проведоха поход до Защитената местност "Калимок Бръшлен".
Походът беше ръководен от д-р Йордан Куцаров,
изпълнителен директор
на сдружение "ЗМКБ", от

когото научихме интересни моменти за местността
и биоразнообразието в
нея. Защитената местност
"Калимок Бръшлен " е найголямата по площ на територията на България. Там
изобилства от различни
блатни видове и разнообразни птици.
Този поход се проведе с
цел надграждане на теоретичните ни знания, както и практическо наблюдение на флората и фауната.

Î Á Ù ÈÍÈÒÅ
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äâå ïúòíè îòñå÷êè
Одобрени са два проекта за рехабилитация на
43 км републикански пътища в Силистренска област, съобщи инж. Руфи
Мустафа, директор на Областно пътно управление
- Силистра. Пътищата са
от трети клас републиканска пътна мрежа и свързват пътните отсечки
между гр.Главиница - с.
Зафирово и с. Ситово гр. Дулово.
Проектите ще бъдат
финансирани съгласно
подписаното на 5 юни т.г.
рамково споразумение
между Национална агенция "Пътна инфраструктура" и управляващия орган
на Оперативна програма
"Регионално развитие".
Обектите са с важен

приоритет и пълна проектна готовнос т, к ато
имат готовност за стартиране на строителството
с лед провежд ане на
тръжните процедури за
възлагане на обществени поръчки по Закона за
обществените поръчки.
Общата стойност на
од обрените л отове на
първия етап от програмата е формирана от бюд жетите на отдел ните
проекти, които включват
строителната стойност,
разходи за строител ен
надзор и авторски надзор, разходи за одит, разходи за публичност. Включени са и вече извършени разходи за подготовка на технически проекти.

éÚ êì "èÓÊ‡ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
Ë ÒÔ‡Òﬂ‚‡ÌÂ" - íÛÚ ‡Í‡Ì

Íà ïðàãà íà
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Ìåñòíèòå ìåäèè è ñâîáîäàòà
íà èíôîðìàöèÿòà â Áúëãàðèÿ
Роже Флюгелс

Програма Достъп до
Информация организира в
началото на м. май т.г. в
Силистра среща-дискусия за ръководните екипи,
младите журналисти и
собствениците на местни медии на тема
"Meстните медии и свободата на информация в
България". Целта на срещата бе да се запознаят
практикуващите журналисти с възможностите,
които дават правата по
ползването на Закона за
достъп до обществена
информация.
В дискусията участва
холандският експерт Роже Флюгелс, който е обучител и преподавател на
свободна практика, с 21годишен опит в организирането и провеждането
на собствени курсове разследваща журналистика и
свобода на информация-

та. Има богата съдебната практика с медийни
организации и НПО, социолози и частни лица. Той
бе любезен да отговори
на въпросите на "Тутракански глас".
- Какво показват вашите наблюдения, има ли
прилики и разлики между българските и холандските журналисти при
работата им със Закона за достъп до обществнеа инфорамиция?
- Българските журналисти изпол зват Закона за
достъп до обществена информация много по-рядко
от холандските. Но това е
в следствие на различната роля и позиции, които
медиите в България имат
в обществото. Тук ролята на
обществени наблюдатели
се изпълнява много повече от неправителствени
организации и граждани-

те, отколкото от медиите.
В България, журналистите
са в много близки отношения с ПР-институциите, което ги лишава от независимост и от свой дневен
ред при работата им.
- Защо е така според
Вас?
- От контактите ми с български журналисти, моите
впечатления показват, че
на въпрос по какви теми
работят, те обикновено посочват тези, които са важни за Общината, за Областния управител или за някое министерство. Когато
им кажа "Погледнете в обществото, проучете вашите читатели, слушатели,
вижте за тях какво е интересно и важно!", тогава те
отговарят: "О, да това е също възможен проблем за
разглеждане!" Винаги казвам, че можеш да отидеш
на главната улица в някой
град, да извървиш километър и д а имаш поне 10
различни и независими теми за писане, които с а
близо до хората, а не до управляващите.
- И в Холандия не е така?
- Не съвсем. Холандските журналисти имат по-независима позиция от българските, но в същото време количеството информация, която ги залива е
убийс твена. Дори и д а
имат желание и техният
първи порив е да са поблизо до обществото, съобщенията, които ги заливат от институциите за съ-

бития са толкова много, че
самия процес на селектиране на тази информация
е толкова затрудняващ, че
в крайна сметка те не успяват да свършат другото.
- Дали причината за
липсата на независими
българските медии не е
икономическа?
- Не съм убеден дали това е истина или просто извинение, тъй като холандските медии са също икономически зависими в редица случаи, но вероятно
има причина за това състояние. При моите посещения в България съм бил
в някол ко редакции на
различни медии и това,
което ми направи впечатление е, че те са много
малки и то е важен фактор. Например в Холандия, ние имаме само 25
регионални вестници, а
нашата страна е много поголяма от България. Тиражът на тези вестници е от
50 до 150 хиляди и те имат
много големи редакции.
Най-малкият местен вестник в Холандия има редакция от 50-60 души. Тази
разлика е много по-определяща, отколкото икономичес ката зависимост.
Примерно една регионална медия има офиси в 10
града на региона си, където има по4-ма журналисти, но като цяло те са една
медия. Реално, хората, които работят в главната редакция вземат решение и
подават заявления за достъп до информация.

Îòíîâî íà âúðõà

Êðàñè Êîñòàäèíîâ - åâðîïåéñêè øàìïèîí!
Пред прага сме на жътвена кампания - 2009 година.
Независимо от продължителното засушаване, тя вече
предстои. Ако искаме да приберем и съхраним реколтата
до последното зърно, е необходимо да извършим перфектна организация по Наредба
1 - 153 /23.07.1999 г. Всеки
пропуск води до нежелателни и дори до необратими последствия, т.е. изпепеляване
труда и усилията на всички,
които им ат отношение по
производството, прибирането, транспортирането и съхранението на зърното.
Причините за пожари и запалвания са много - обективни, субективни и комплексни.
За да не се получава това, е
необходимо още на "зелено"
да се изготвят карти на засетите площи с отбелязани на
тях вида на културата, площта, пътищата, водоизточниците, електропроводите, минаващи през житния масив и
други, а също и инструктаж с
механизатори, преминаващи
или работещи в близост до
пос евите, ловци, турис ти,
пастири, работници по сервитутните и инфраструктурните обекти.
Необходимо е назначаването на пожаронаблюдатели
да става не само през пожароопасния сезон, но и след
него, до приключване работата на полето.
Ежегодно в началото на
жътвената кам пания селскостопанската техника с е
представя за преглед пред
представители на РУ "ПБС".
Специално внимание трябва
да се обърне на новата селскостопанска техника и найвече на познаването й от обслужващия персонал - комбайнери,
тракторис ти,
шофьори и други. За съжаление все още голяма част от

селскостопанската техника е
м орално ос таряла, което
изисква извършване на щателна проверка на всички
възли и агрегати - електрическите вериги, тръбопроводи на горивна и хидравлична
система, акумулаторни батерии, резервоар за гориво и
други. О собено внимание
трябва да се обърне на устройствата за контрол и сигнализация на възлите - горивна, хидравлична, смазочна и спирачна система, ел.
оборудване, оборудване с
противопожарни уреди и съоръжения и други. При условие, че техниката отговаря
на горепосочените изисквания, се разрешава допускането й до участие в жътвената кампания. На допуснатата техника се изготвя протокол и се поставя стикер образец на МВР - ГДПБС за
2009 г. Загубите от пожарите
в житните масиви до голяма
степен се дължат на това, че
не се изпълняват мероприятията за ограничаване на
евентуално възникнал пожар, именно парцелиране, заораване на противопожарните ивици с от необходимата
ширина.
Много често земеделските
производители не осъзнават,
че всички изисквания, предявявани от с лужителите на
П ожарна безопасност, респективно от Наредба 1-153,
са в тяхна полза и услуга.
Друга причина за възникване на пожари през пожароопасния сезон е опожаряването на стърнищата, на слама, суха трева в крайпътни
ивици и други площи, което е
забранено. За извършени палежи на стърнища от недобросъвестни стопани ще с е
търси отговорност съгласно
закона и подзаконовите нормативни актове.

на лява ръка и при жените
- Росица Георгиева, в категория до 50 кг, на двете ръце. Това е техен дебют на
голямо състезание, което
ще им бъде от полза в натрупването на опит и самочувствие.
"Това беше едно сериозно състезание, в него участваха най-силните от цяла
Европа - общо 450 от 33
държави, каза за читателите на "Тутракански глас"
Краси Костадинов. Доволен
Докато в горещите летни
дни политиците мислят за
власт и избори, народът за хляб и... избори, едно
силно тутраканско момче
стана европейски шампион по канадска борба. На
6 юни, в последния ден от
европейското първенство
в София, той се оказа единственият българин завоювал титла в този шампионат. Това е Красимир Костадинов!
Сред многобройните от-

съм, че успях да надвия Андрей Круглов от Русия, който през 2007 г. ме спря по
пътя към световната титла."
Следващото изпитание
за шампиона е участието
му в силен международен
турнир в Турция на 24 и 25
юли. "Искам да се реванширам за миналата година, когато останах пети и да
се върна с купа!", категоричен в амбицията си е Костадинов.

личия вече е добавена липсващата титла. В категория
до 90 кг, на дясна ръка, той
постигна безапелационна
победа над силния руснак
Мурат Караев. Златният
медал Костадинов получи
от председателя на българската федерация по канадска борба Асен Хаджитодоров.
В шампионата са участвали още двама тутраканци - юношата Светослав
Калчев в категория до 70 кг

Ñïîðòíèÿò ðèáîëîâ â
Ñðåáúðíà e ðàçðåøåí
Директорът на РИОСВРусе издаде заповед, с която разрешава извършването на спортен риболов
на територията на Поддържан резерват "Сребърна"
до 15 април 2010 година.
Риболовът може да се
извършва само в обозначените за целта участъци,

в светлата част от деня от
местността "Пристана на
лодките" в северна посока
до "Рибарника" по протежение на 300 метра. Право да ловят риба имат физически лица, притежаващи заверен билет. Максималното разрешено количество риба е до 3 кг.

Спортният риболов трябва да се извършва с 1 въдица, с монтирани до 2
броя куки.
Лицата са длъжни да не
замърсяват с отпадъци
участъците за риболов и да
не предприемат покупкопродажба на улова, както
и да не пренясят маломер-

ни екземпляри.
Контролът по спазване
на заповедта ще се осъществява от охраната на
резервата. За нарушителите ще се прилагат административно-наказателните
мерки, предвидени в Закона за защитените територии.

ÎÁÙÍÎÑÒ
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Ïðåñòèæíî êëàñèðàíå íà
Íàöèîíàëíàòà îëèìïèàäà ïî
èíôîðìàöèîííè òåõíîëîãèè
За втори път възпитаници на СОУ "Христо Ботев"
участват Националната
олимпиада по информационни технологии, която
тази година се проведе в гр.
Мантана от 29 до 31 май.
Новото е участието на училището в Националната
програма "С грижа за всеки ученик", модул "Осигуряване на обучение на талантливи деца за участие в ученическите олимпиади".
До участие в Седмата национална ол импиада по

информационни технолог ии бяха допуснати три
проекта на ученици от 7
клас: Еслин Еркин Каранасуф, Карол ина Петр ова
Христова, Маринела Красимирова Димитрова, Венета Калинова Василева,
Габриела Симеонова Георгиева и Десислава Георгиева Данчева. Техен ръководител е Анна Георгиева.
Отборът достойно представи името на град Тутракан, с разработени проекти на теми: "Защо толкова

често изгарят лампите?",
"Първите цивилизации Египет" и "Етнографски музей "Дунавски риболов и
лодкос троене". Според
регламента, освен представяне на проектите, учениците са решавали и национален тест, като оценката за крайното класиране се оформя в съотношение 30:70 (представяне и
тест).
Така след комбинираното класиране лауреатите

са двама - Еслин Каранасуф с 2-ро място и Каролина Христова на 7-мо. И двете ще получат специална
стипендия от Министерство на образованието и науката.
Останалите участници от
тутраканския отбор са показали също добре резултати: Габриела Георгиева е
на 9 място, Десислава Данчева - 13-та, Маринела Димитрова - 23 място и Венета Василева - 24 място.

ëéì "ïËÒÚÓ ÅÓÚÂ‚",

Íà ôåñòèâàë
ñâîÿ
â Ðóìúíèÿ Èçáåðåòå
îáðàçîâàòåëåí
„. íÛÚ‡Í‡Ì

ïúò!
Две специалности предлага на бъдещите деветокласници СОУ "Христо Ботев" в
Тутракан - "Сътрудник в малък и среден бизнес" и "Офиссекретар". Обучението е четиригодишно, а приемът се извършва чрез конкурс по документи.
Балообразуващите предмети за първата специалност
са математика, български
език и литература и география,
а за втората - български език
и литература, математика и
чужд език.
Кандидатите трябва да
представят до 10 юли - Свидетелс тво за завършен 8
клас;
Медицинско удостоверение
със заключение, че избрана-

à‚‡ÌÍ‡ ÄêëÖçéÇÄ
"Лаленце се люлее" запяха и в Румъния след чудесното представяне на
шестокласниците от СОУ
"Христо Ботев" Боряна Георгиева, Габриела Банова
и Ерсел Орханова, тяхната
учителка по музика Валентина Тодорова и директора на училището Донка
Петрова. На фестивала за
автентичен фолклор, проведен на 31 май т.г. в Къяну
Мик, регион Бистрица, Ру-

та професия не е противопоказна и Молба по образец на
училището. Резултатите ще
бъдат обявени три дни по-късно, а от 14 до 16 юли е записването.
Ако паралелките не бъдат
запълнени с необходим ия
брой ученици в първия етап,
ще бъдат проведени още две
класирания. Срокът за подаване на документи за класиране във втория етап е от 20
до 21 юли, резултатите ще бъдат обявени на 24 юли, а записването е на 27 и 28 юли.
За трето класиране документи се подават на 30 и 31
юли, резултатите ще бъдат
ясни на 3 август, а записването в училището е на 4 и 5
авгус т.
От СОУ "Христо Ботев" са
убедени, че професионалното
образование е двоен шанс за
бъдеще.

мъния, те представиха народния обичай "Лазаруване". Подвластна на магията на българската народна
песен, на богатството от
багри на нашенските носии, на жизнерадостните
танци на лазарките, публиката - участници, родители
и гости, запя "Лаленце се
люлее". И вплела в пъстър
венец звуци, багри, младост, красота и вдъхновение нашата песен литна в
простора...

те най-често се оказват
възрастни хора в по-малките населени места. Те
лековерно приемат за истина телефонно обаждане, че техен роднина - син,
дъщеря или внук, е допуснал тежка автомобилна
катастрофа със загинали
или пострадали хора. Под
предлог, че близкият им е
задържан в ареста, из-

"åÅÄã - íìíêÄäÄç" ÖééÑ
на основание чл.90 от КТ и във връзка с чл.68
ал. 6 от ЗЛЗ обявява конкурс за длъжностите:

- Ñòàðøà ìåäèöèíñêà ñåñòðà â Äåòñêî îòäåëåíèå;
- Ñòàðøà ìåäèöèíñêà ñåñòðà âúâ Âúòðåøíî
îòäåëåíèå;
- Ñòàðøà ìåäèöèíñêà ñåñòðà â Õèðóðãè÷íî
îòäåëåíèå;
- Ñòàðøà ìåäèöèíñêà ñåñòðà â Îòäåëåíèåòî
ïî àíåñòåçèîëîãèÿ è èíòåíçèâíî ëå÷åíèå.
- Ñòàðøà ìåäèöèíñêà ñåñòðà â Íåâðîëîãè÷íî îòäåëåíèå;
- Ñòàðøà àêóøåðêà â Àêóøåðî - ãèíåêîëîãè÷íî îòäåëåíèå;
- Ñòàðøè ëàáîðàíò â Êëèíè÷íà ëàáîðàòîðèÿ;
- Ñòàðøè ìåäèöèíñêà ñåñòðà â Îòäåëåíèå ïî
îáðàçíà äèàãíîñòèêà.
Конкурсът ще се проведе чрез събеседване
на тема:
"Медицинска и икономическа ефективност на
здравните грижи в отделението(организация и качество на грижите, управление на персонала, мотивация на желани поведенчески модели, рентабилност на грижите, нормативни документи, регламентиращи организацията на дейността в лечебното заведение)".
Изисквания към кандидатите:
"Образователно-квалификационна степен "бакалавър" със специалност "Управление на здравни
грижи" или образователно - квалификационна степен "бакалавър" по специалността "Здравни грижи"(полувисше медицинско образование);
"Медицински трудов стаж - 5 години.
Необходими документи за допускане до конкурс:
заявление; документ за завършено образование,
автобиография, свидетелство за съдимост.
Документите се подават в служба "Личен състав" в 30-дневен срок от публикуването на обявата.

"åÅÄã - íìíêÄäÄç" ÖééÑ
на основание чл.90 от КТ и във връзка с чл.68
ал. 7 от ЗЛЗ обявява конкурсза длъжността

ÃËÀÂÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀ ÑÅÑÒÐÀ
Конкурсът ще се проведе чрез събеседване
на тема:
"Оптимизиране на качеството на здравните грижи и мениджърската роля на главната медицинска сестра в условията на здравната реформа.
Изисквания към кандидатите:
"Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен бакалавър/магистър
със специалност"Управление на здравни грижи".
Медицински трудов стаж - 5 години.
Необходими документи:
заявление за участие; автобиография; документ
за завършено висше образование; свидетелство
за съдимост.
Документите се подават в служба "Личен състав" в 30-дневен срок от публикуването на обявата.

ÏÐÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒ - ÏÎÇÂÚÍÅÒÅ:

Ïàçåòå ñå îò òåëåôîííè èçìàìíèöè!
Множес тво сиг нал и и
жалби за телефонни измами са получени през последните дни в РУМВР-Силистра. Въпреки че получи широка медийна разгласа, престъпният механизъм "пос трад ал в ПТП"
продължава да работи,
показва полицейската
практика.
Жертви на престъпници-
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мамниците искат пари за
неговото освобождаване,
като се представят за адвокати, прокурори или полицаи. Старците не само
дават всичките си спестявания, но често взимат и
заеми с желанието бързо
да помогнат на близкия си.
Затова от полицията отново напомнят: Предупредете близките си възраст-

ни хора за съществуващата опасност. Обяснете им,
че в никакъв случай не бива да дават пари на непознати, независимо за какви се представят. Ако попаднат в подобна схема,
преди д а предприемат
каквото и да било, нека
първо потърсят връзка с
близките си или с полицията на тел. 166.

166 или 65 151 - РУ на МВР - Тутракан
160 - “Пожарна безопасност и спасяване”
60 150 - Спешна медицинска помощ - Тутракан
60 617 - Община Тутракан - при проблеми в
електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 304 - Помпена станция
60 529 - Началник на ВиК - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
0894 204 486 - Фризьорски салон “Офелия”
60 506 - "Викинг такси"
61 002 - "Точните таксита"
61 400 - “Съни такси”

ÒÀËÎÍ
ÇÀ ÁÅÇÏËÀÒÍÀ ÎÁßÂÀ
Представете този талон в
редакцията на вестника на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3-ти етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи.

ÒÀÌ, ÊÐÀÉ ÐÅÊÀÒÀ
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ÂÐÅÌÅÒÎ
éÚ ÒÂ‚Â ÓÁ‡Ô‡‰ ˘Â Á‡ÔÓ˜ÌÂ ‰‡ ÔÓÌËÍ‚‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ıÎ‡‰ÂÌ ‚˙Á‰Ûı Ë Ì‡ ÏÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ ˘Â ÔÂ‚‡ÎË Ë ÔÂ„˙ÏË. Ç˙ÁÏÓÊÌË Ò‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌË ‚‡ÎÂÊË Ë „‡‰Û¯ÍË. Ç ÔÂÚ˙Í Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ˘Â ÒÂ ÔÓÌËÊ‡Ú Ò 5-8
„‡‰ÛÒ‡. Ç Ò˙·ÓÚ‡ ÓÚ Á‡Ô‡‰ Ì‡ ËÁÚÓÍ Ó·Î‡˜ÌÓÒÚÚ‡ ˘Â
Ì‡Ï‡ÎÂÂ. ôÂ ‰Ûı‡ ‰Ó ÛÏÂÂÌ ‚ﬂÚ˙ ÓÚ Á‡Ô‡‰-ÒÂ‚ÂÓÁ‡Ô‡‰. å‡ÍÒËÏ‡ÎÌËÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ
ÏÂÊ‰Û 23 Ë 28°. Ç ÌÂ‰ÂÎﬂ ˘Â ÔÂÓ·Î‡‰‡‚‡ ÒÎ˙Ì˜Â‚Ó ‚ÂÏÂ; ‚ﬂÚ˙˙Ú ˘Â ÓÚÒÎ‡·ÌÂ. íÂÏÔÂ‡ÚÛËÚÂ ÒÎ‡·Ó ˘Â ÒÂ
ÔÓ‚Ë¯‡Ú. Ç Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ ÒÂ‰ÏËˆ‡ ‚ÂÏÂÚÓ ˘Â ·˙‰Â ÔÂ‰ËÏÌÓ ÒÎ˙Ì˜Â‚Ó. Ç ÒÎÂ‰Ó·Â‰ÌËÚÂ ˜‡ÒÓ‚Â
˘Â ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡ ÍÛÔÂÒÚ‡ Ë ÍÛÔÂÒÚÓ-‰˙Ê‰Ó‚Ì‡ Ó·Î‡˜ÌÓÒÚ Ë
Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË ÏÂÒÚ‡ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË ÔÂ‚‡Îﬂ‚‡ÌËﬂ.

"Òóòðàêàíñêà ãîðà" ÅÎÎÄ
œÂ‰ Î‡ „‡ ÔÓËÁ‚ Ó‰ ÒÚ‚ Ó Ë Â ÏÓÌÚ Ì‡
‚ ÒË ˜Í Ë ‚Ë ‰ Ó ‚ Â ıË ‰  ‡‚ Î Ë ˜ Ì Ë Ï ‡ ÍÛ ˜Ë .
«‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚË: 0895 660 879 Ë 0866/61 450

Йоанна Пламенова
и нейните приятелчета
Äàíèåë Ñâèëåííîâ “Ïàìïåðñúò - íîâ
íà÷èí íà óïîòðåáà”

t!,ƒü%!“*, “=ë%… "n-ë, "
Êðàñîòà íà íàðîäíè öåíè!
Êîàôüîðêàòà Îôåëèÿ
ðàáîòè çà Âàñ âñåêè äåí
îò 8 äî 18 ÷àñà,
à â ñúáîòà - îò 8 äî 13 ÷.
Ñàëîíúò ñå íàìèðà
â öåíòúðà íà Òóòðàêàí,
â ñãðàäàòà íà Ïîçåìëåíà êîìèñèÿ.

Çàïîâÿäàéòå!

òåë.: 0894 204 486

“Êåíòîÿ Áúëãàðèÿ” ÅÎÎÄ
„ . íÛÚ ‡Í‡Ì

ïðåäëàãà îôèñè, ñëåä îñíîâåí
ðåìîíò, íàõîäÿùè ñå íà
óë."Òðàíñìàðèñêà"¹10,
âòîðè åòàæ, íàä áàð "Ôóåãî"
á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚË:
íÂÎ.: 0866/61 014; 0898597134

12 ˛ÌË - ÄÚ‡Ì‡Ò èÖíêéÇ, 8 · ÍÎ‡Ò, ëéì "âÓ ‰‡Ì âÓ‚ÍÓ‚"
12 ˛ÌË - âÓ ‰‡Ì ÑàåàíêéÇ, Óı ‡Ì‡, é·˘ËÌ‡ íÛÚ ‡Í‡Ì
12 ˛ÌË - Ö ÓÎ äÄêÄ, Ó·˘ËÌÒÍË Ò˙‚ÂÚÌËÍ, Ñèë, é·˘ËÌÒÍË Ò˙‚ÂÚ - íÛÚ ‡Í‡Ì

Â Êëóáà äî
áèâøåòî ó÷èëèùå
Âàñèë Ëåâñêè
âñåêè ÷åòâúðòúê
îò 10 äî 12 ÷àñà
èçìåðâàò
áåçïëàòíî
êðúâíîòî íàëÿãàíå
íà ãðàæäàíèòå.

Ïðåâîäà÷åñêè
óñëóãè îò è íà

ÐÓÌÚÍÑÊÈ
ÅÇÈÊ
òåë. 0899 055 222,
Èâàíêà Äèìèòðîâà
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ÒÀËÎÍ
ÇÀ
ÎÒÑÒÚÏÊÀ
3 ÎÂ‚‡ ÓÚ
ÏÂÒÂ˜Ì‡Ú‡ Ú‡ÍÒ‡.
Ç‡ÎË‰ÂÌ Ò‡ÏÓ Á‡
ûÎË 2009 „.
ÇÒÂÍË ‡·ÓÌ‡Ú,
Ô Â‰ÒÚ‡‚ËÎ ÚÓÁË
í‡ÎÓÌ ‚ ÓÙËÒ‡
Ì‡ ÛÎ.êÓ‰ËÌ‡ ‹23,
ÔÓÎÛ˜‡‚‡
ÓÚÒÚ˙ÔÍ‡Ú‡!

Áîãàòî ðàçíîîáðàçèå
îò ëåòíè äàìñêè,
ìúæêè ñàíäàëè è ÷àíòè â
Ìàãàçèí çà îáóâêè - êâ. "Òåêåòî"

Âñåêè äåí - íîâà ñòîêà!

"Милбол" ЕООД гр. Тутракан

Ìîäåðíà ôóðíà

TUTRAKAN.NET

13 ˛ÌË - èÂÚ¸Ó ëíéâóÖÇ, Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ËÚÂÎ, é·˘ËÌ‡
íÛÚ ‡Í‡Ì
15 ˛ÌË - âÓ ‰‡ÌÍ‡ åÄêäéÇÄ, ÒÚ.ÒÔÂˆ. "åÂÒÚÌË Ô ËıÓ‰Ë Ë ‚ÁÂÏ‡ÌËﬂ", é·˘ËÌ‡ ÉÎ‡‚ËÌËˆ‡
18 ˛ÌË - üÌÍ‡ àÇÄçéÇÄ, Û˜ËÚÂÎ, ëéì "âÓ ‰‡Ì âÓ‚ÍÓ‚"

ïðåäëàãà çåëåí÷óêîâè ñåìåíà è
ñëàäêà öàðåâèöà íà MAY SEED - Òóðöèÿ.
Çà ñïðàâêè: â îôèñà íà óë. "Òðàíñìàðèñêà"3,
áë. "Áîð", åò.1 /ñðåùó ïîùàòà/ èëè íà
òåë: 60303 è GSM: 0887 380 192, Íóðè Ìóòèø

ÑÌßÕ
Ç˙‚ ‚Î‡Í Ô˙ÚÛ‚‡ÎË ÔÓÔ, Ò˙‰Ëﬂ Ë Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ ˜Ó‚Â˜Âˆ. ëÚ‡Ì‡ÎÓ ‰ÛÏ‡ ÍÓÈ ÓÚ ÚËÏ‡Ú‡ Â Ì‡È-‚‡ÊÂÌ. èÓÔ˙Ú Í‡Á‡Î:
- äÓÈÚÓ ÏÂ ÒÂ˘ÌÂ, ÏË Í‡Á‚‡ ‚‡¯Â ÔÂÓÒ‚Â˘ÂÌÒÚ‚Ó.
ë˙‰ËﬂÚ‡ Í‡Á‡Î:
- åÂÌ Ô˙Í, Í‡ÚÓ ÏÂ ÒÂ˘ÌÂ ÌﬂÍÓÈ, ÏË
‚ËÍ‡ ‚‡¯Â ÔÂ‚˙ÁıÓ‰ËÚÂÎÒÚ‚Ó.
ÑÓ¯ÎÓ Â‰ Ë Ì‡ ÚÂÚËﬂ ÒÔ˙ÚÌËÍ, ÍÓÈÚÓ Í‡Á‡Î:
- Ä ·Â, ÌÂ ÒÂ Í‡‡ÈÚÂ, ÌﬂÏ‡ ÔÓ-‚‡ÊÂÌ
ÓÚ ÏÂÌ. ÄÁ, Í‡ÚÓ ‚ÎﬂÁ‡ ÌﬂÍ˙‰Â,
ÏÂ ÔÓÒÂ˘‡Ú Ò ''ÉÓÒÔÓ‰Ë, Ô‡Í ÎË ÒË
ÚË!''.

***

ç‡ÌÂ Ë ÇÛÚÂ Úﬂ·‚‡ÎÓ ‰‡ Û·ËﬂÚ ÒÂÎÒÍËﬂ ·ËÍ!
êÂ¯ËÎË ‰‡ „Ó ı‡ÎÓÒ‡Ú Ò 10-ÍËÎÓ„‡ÏÓ‚
˜ÛÍ ÔÓ ˜ÂÎÓÚÓ.
ç‡ÌÂ Í‡Á‡Î: ÄÁ Ò˙Ï ıÛÏ‡ÌËÒÚ Ë ÌÂ ÏÓ„‡
‰‡ „Ó „ÎÂ‰‡Ï ‰ÓÍ‡ÚÓ „Ó Û‰ﬂÏ. á‡ÚÓ‚‡
ÇÛÚÂ ÚË „Ó ‰˙Ê Á‡ Ó„ËÚÂ, ‡Á ˘Â ÒË
ÒÎÓÊ‡ Â‰ËÌ ˜ÛÎ Ì‡ „Î‡‚‡Ú‡ Ë ˘Â „Ó ı‡ÎÓÒ‡Ï.

ì‰‡ËÎ ç‡ÌÂ Ô˙‚Ë Ô˙Ú - Ò‚‡ÎËÎ ˜ÛÎ‡, ‡ ·ËÍ‡ ÒË ÒÚÓË?!
ì‰‡ËÎ ç‡ÌÂ ‚ÚÓË Ô˙Ú - Ò‚‡ÎËÎ ˜ÛÎ‡, ‡
·ËÍ‡ ÒË ÒÚÓË?!
Ä Ì‡ ÚÂÚËﬂ Ô˙Ú ÇÛÚÂ ÏÛ ‚ËÍ‡: ÄÍÓ ÏÂ
ı‡ÎÓÒ‡¯ Ó˘Â ‚Â‰Ì˙Ê ÔÓ „Î‡‚‡Ú‡, ‰‡ ÁÌ‡Â¯,
˜Â ˘Â ÓÔÛ˘ËÏ ·ËÍÓ...

***

ïËÒÚÓ ëÚÓË˜ÍÓ‚ Ì‡ ·‡ÌÍÂÚ ÔÓ ÇÂÎËÍ‰ÂÌ.
àÁ‚Â‰Ì˙Ê ‚ËÊ‰‡ Ò˙·Î‡ÁÌËÚÂÎÌ‡ ·ÎÓÌ‰ËÌÍ‡ Ë
ÓÚË‚‡ ÔË ÌÂﬂ. èÓ‰‡‚‡ È ˙Í‡ Ë Í‡Á‚‡:
- ïËÒÚÓ ëÚÓË˜ÍÓ‚...
- ÇÓ ËÒÚËÌ‡ ëÚÓË˜ÍÓ‚.

***

Ïðîäàâàì
àïàðòàìåíò â áë. "Âúçõîä-1"
Çà ñïðàâêè: òåë.: 0889 770 008

ÑÓÄÎÊÓ

×åñòèò ðîæäåí äåí è äà ïî÷åðïÿò:

Попълнете празните квадратчета
така, че всеки ред, всяка колонка
и всеки голям квадрат
да съдържат цифрите от 1 до 9.
Âåñòíèê ÒÓÒÐÀÊÀÍÑÊÈ ÃËÀÑ
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска”№ 6, ет. 3

тел.: 0887 057 747

e-mail:tgbg@abv.bg
www.glas.tutrakan.org

Ü‡Ì äÎÓ‰ Ç‡Ì Ñ‡Ï ÒÂ Ì‡ÔËÎ. ÇÎﬂÁ˙Î ‚ Â‰ËÌ
‰‚Ó Ë Ò˙·ÓËÎ ÍÓÙ‡Ú‡ Á‡ ·ÓÍÎÛÍ. àÁÎËÁ‡ ÒÚÓÔ‡ÌËÌ˙Ú Ì‡ ÔÓÁÓÂˆ‡ Ë Í‡Á‚‡:
- äÓÈ Â Ú‡Ï?
- Ü‡Ì... äÎÓ‰... Ç‡Ì... Ñ ‡Ï... - ÓÚ„Ó‚‡ﬂ ÔËﬂÌËﬂÚ.
- ÄÍÓ ËÁÎﬂÁ‡, Ë ˜ÂÚËËÏ‡Ú‡ ˘Â ‚Ë Á‡ÒÚÂÎﬂÏ!
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èË·Ë‡¯ ÒÂ ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ ÔËﬂÌ! Ä ‡Á? Ä ‰Âˆ‡Ú‡?
- ÜÂÌÓ, ·˙‰Ë ‡ÁÛÏÌ‡, ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔËÂÏ
‚ÒË˜ÍË!
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Ръкописи не се връщат.
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