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Калина ГРЪНЧАРОВА
ɪɨɟɧɢ ɱɚɫɨɜɟ ɨɫɬɚɜɚɬ
ɞɨɲɟɫɬɨɬɨɢɡɞɚɧɢɟɧɚ
Ɏɟɫɬɢɜɚɥɚɧɚɦɚɦɚɥɢ
ɝɚɬɚɜɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚɤɨɣɬɨɟ
ɱɚɫɬɨɬɄɭɥɬɭɪɧɢɬɟɤɚɥɟɧɞɚɪɢ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɈɛɥɚɫɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɅɸɛɨɩɢɬɧɨɬɨɫɴɛɢ
ɬɢɟɫɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɨɬɱɢɬɚɥɢ
ɳɟȼɚɫɢɥɃɨɪɞɚɧɨɜɝ
ɢɄɦɟɬɫɬɜɨɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
ɋɬɚɪɬɴɬ ɳɟ ɛɴɞɟ ɞɚɞɟɧ
ɜ  ɱɚɫɚ ɜ ɫɴɛɨɬɧɢɹ 

Б

ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɚ ɩɪɟɞ
ɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨ ɚ ɧɚ ɨɬɤɪɢɬɚɬɚ
ɫɰɟɧɚɮɨɥɤɥɨɪɧɨɬɨɛɨɝɚɬɫɬɜɨ
ɧɚ ɫɜɨɢɬɟ ɪɟɝɢɨɧɢ ɳɟ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɹɬ ɫɚɦɨɞɟɣɧɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢ
ɬɚɧɰɨɜɢɫɴɫɬɚɜɢɢɧɞɢɜɢɞɭ
ɚɥɧɢɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢɢɨɪɤɟɫɬɪɢ
ɨɬɨɛɥɚɫɬɢɬɟɋɢɥɢɫɬɪɚɊɭɫɟ
Ⱦɨɛɪɢɱ ȼɟɥɢɤɨ Ɍɴɪɧɨɜɨ ɢ
Ɋɚɡɝɪɚɞ
Ɋɚɡɛɢɪɚ ɫɟ ɧɚɣɨɱɚɤɜɚɧ
ɟ ɤɭɥɢɧɚɪɧɢɹɬ ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚ
на стр. 2
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Годишни награди за принос към достъпа
до обществена информация „Емил - изповед
пред олтара
на живота"
е пропускайте на 11
октомври спектакъла
на Музикалния театър
"Емил - изповед пред олтара
на живота" в Тутракан!
Един спектакъл на Николай
Априлов - режисьор и водещ
на легендарното телевизионно
предаване за деца по БНТ - „Като
лъвовете“, една от многото публични личности, които се вълнуват от съдбата на Емил Димитров,
възхищават се на творчеството и
постиженията му и държат споменът за него да остане във времето.
Разказът му е занимателен,
атрактивен, предизвикателен,
но и разгърнат на философска
основа. Събужда доста изводи
за смисъла на живота, за избора на място под слънцето, за
сложните връзки, зависимости
и взаимодействия на артиста.
Билети - в ОЦИД и
НЧ "Н.Й.Вапцаров"

Н

ɚ ɬɢ ɩɨɪɟɞɟɧ ɩɴɬ
Ɏɨɧɞɚɰɢɹ ɉɪɨɝɪɚɦɚ
Ⱦɨɫɬɴɩ ɞɨ ɂɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɹ ɜɪɴɱɢ ɝɨɞɢɲɧɢ ɧɚɝɪɚɞɢ
ɡɚɩɪɢɧɨɫɜɨɛɥɚɫɬɬɚɧɚɫɜɨ
ɛɨɞɚɬɚ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ
 ɝ ɋɴɛɢɬɢɟɬɨ ɫɟ ɫɴɫɬɨɹ
ɧɚ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢɜ Ʌɢɬɟɪɚ
ɬɭɪɟɧ ɤɥɭɛ ɉɟɪɨɬɨ ɜ ɇȾɄ
ɋɨɮɢɹ ɤɨɝɚɬɨ ɫɟ ɨɬɛɟɥɹɡɜɚ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹ ɞɟɧ ɧɚ ɩɪɚ
ɜɨɬɨ ɞɚ ɡɧɚɦ ɐɟɪɟɦɨɧɢɹɬɚ
ɛɟɨɬɤɪɢɬɚɨɬɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɹ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ ɉȾɂ  Ƚɟɪɝɚɧɚ
ɀɭɥɟɜɚ ɚ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟ
ɛɹɯɚ ɩɨɡɞɪɚɜɟɧɢ ɨɬ ɡɚɦɨɦ
ɛɭɞɫɬɦɚɧɚȾɢɚɧɚɄɨɜɚɱɟɜɚ
Ɍɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢɬɟ
ɛɹɯɚ  ɜ ɨɛɳɨ ɲɟɫɬ ɤɚɬɟ
ɝɨɪɢɢ ɞɜɟ ɨɬ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɧɟɝɚ

З

ɬɢɜɧɢ
Ɇɢɧɚɥɨɝɨɞɢɲɧɢɹɬ ɧɨɫɢɬɟɥ
ɧɚ Ɂɥɚɬɟɧ ɤɥɸɱ  Ⱦɢɦɢɬɴɪ
ɉɟɰɨɜ ɨɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɢ ɬɚɡɢ
ɝɨɞɢɧɚɛɟɫɪɟɞɧɨɦɢɧɢɪɚɧɢɬɟ
ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ÄȽɪɚɠɞɚɧɢɧ ɢɡ
ɩɨɥɡɜɚɥɧɚɣɚɤɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɬɨ
ɫɢɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ´ɡɚɩɪɨɹ
ɜɟɧɚɬɚɭɩɨɪɢɬɨɫɬɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬ
ɩɪɟɡ  ɝ ɩɪɢ ɬɴɪɫɟɧɟ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ
ɦɟɫɬɧɚɬɚ ɜɥɚɫɬ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɩɨɥɡɜɚɣɤɢɁȾɈɂɉɨɜɪɟɦɟɧɚ
ɰɟɪɟɦɨɧɢɹɬɚɬɨɣɧɚɭɱɢɱɟɟ
ɫɩɟɱɟɥɢɥɩɨɪɟɞɧɨɬɨɫɴɞɟɛɧɨ
ɞɟɥɨɫɪɟɳɭɈɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬ
ɪɚ ɡɚɪɚɞɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧ ɱɚɫ
ɬɢɱɟɧɞɨɫɬɴɩɩɨɁɚɹɜɥɟɧɢɟɩɨ
ɁȾɈɂɫɜɯʋ
ɝɫɤɨɟɬɨɬɴɪɫɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ

ɡɚ ɧɚɱɢɧɚ ɧɚ ɧɚɡɧɚɱɚɜɚɧɟ
ɧɚ ɧɨɜɢɹ ɝɥɚɜɟɧ ɚɪɯɢɬɟɤɬ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚ
ȼ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɬɚ ÄȽɪɚɠɞɚ
ɧɢɧ ɢɡɩɨɥɡɜɚɥ ɧɚɣɚɤɬɢɜɧɨ
ɩɪɚɜɨɬɨ ɫɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ´
на стр. 2

Цена 0.70 лв.

2

РЕГИОН

НОВИНИ
УЧАСТИЕ НА ТУТУРАКАНСКИ МУЗЕЕН
СПЕЦИАЛИСТ В НАУЧЕН ФОРУМ

4 - 10.10.2018 г.

Иван Звездев - гост на
Фестивала на мамалигата в Нова Черна
от стр. 1
ɩɪɢɝɨɬɜɹɧɟ ɧɚ ɇɚɣɜɤɭɫɧɚ
ɦɚɦɚɥɢɝɚɌɨɣɳɟɡɚɩɨɱɧɟɜ
ɱɢɜɧɟɝɨɳɟɭɱɚɫɬɜɚɬ
ɞɟɜɟɬ ɦɚɣɫɬɨɪɢɥɸɛɢɬɟɥɢ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɢ ɝɨɫɬɢɬɟ ɨɬ
Ɋɭɦɴɧɢɹ ɉɪɢɝɨɬɜɟɧɚɬɚ ɨɬ
ɬɹɯ ɦɚɦɚɥɢɝɚ ɳɟ ɛɴɞɟ ɨɰɟ
ɧɹɜɚɧɚ ɨɬ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ ɠɭɪɢ
ɫ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɹɬ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɝɨɬɜɚɱ ɲɨɭɦɟɧ ɢ
ɜɨɞɟɳɧɚɤɭɥɢɧɚɪɧɨɬɨɩɪɟɞɚ

ɜɚɧɟ ȼ ɤɭɯɧɹɬɚ ɧɚ Ɂɜɟɡɞɟɜ
 ɂɜɚɧ Ɂɜɟɡɞɟɜ Ʉɪɢɬɟɪɢɢɬɟ
ɡɚɨɰɟɧɤɚɫɚɬɟɯɧɢɤɚɧɚɩɪɢ
ɝɨɬɜɹɧɟ ɪɹɡɚɧɟ ɧɚ ɦɚɦɚɥɢ
ɝɚɬɚɜɤɭɫɨɜɢɤɚɱɟɫɬɜɚɧɚɱɢɧ
ɧɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɝɨɬɨɜɨɬɨ
ɹɫɬɢɟ ɢ ɟɬɧɨɜɢɡɢɹ ɧɚ ɰɟɥɢɹ
ɩɪɨɰɟɫ ɨɬ ɩɪɢɝɨɬɜɹɧɟɬɨ ɞɨ
ɩɨɞɧɚɫɹɧɟɬɨ 
Ɍɨɱɧɨ ɧɚ ɨɛɹɞ ɟ ɧɚɱɚɥɨɬɨ
ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɇɚɞɢɝɪɚɜɚɧɟ
ɜ ɤɨɣɬɨ ɳɟ ɭɱɚɫɬɜɚɬ ɞɟɬɫɤɢ
ɤɥɭɛɨɜɟɡɚɢɡɭɱɚɜɚɧɟɧɚɛɴɥ

ɝɚɪɫɤɢɧɚɪɨɞɧɢɬɚɧɰɢ
Ɂɚ ɞɨɛɪɨɬɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɧɚ
ɝɨɫɬɢɬɟɢɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɳɟɫɟ
ɩɨɝɪɢɠɚɬ ɦɥɚɞɢɬɟ ɧɚɪɨɞɧɢ
ɩɟɜɢɰɢɄɚɥɢɧɚɢɇɟɜɟɧɚ
ɉɪɢɩɨɦɧɹɦɟ ɱɟ ɧɨɜɨɱɟɪ
ɧɟɧɰɢ ɩɚɡɹɬ ɪɟɰɟɩɬɚ ɡɚ ɩɪɢ
ɝɨɬɜɹɧɟɧɚɦɚɦɚɥɢɝɚɨɬɝ
Ɂɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɩɪɢɝɨɬɜɹɧɟɬɨɟ
ɧɚɨɝɧɢɳɟɫɩɢɪɨɫɬɢɹɢɥɢɬɪɢ
ɧɨɠɧɢɤɚɜɱɭɜɟɧɚɫɟɛɴɪɤɚɫ
ɮɚɤɚɥɟɰ ɞɴɪɜɟɧɚɥɴɠɢɰɚ 
Ⱦɧɟɲɧɨɬɨɫɟɥɨɇɨɜɚɑɟɪɧɚ

ɤɨɟɬɨ ɫɟ ɧɚɦɢɪɚ ɜ ɨɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɧɚɩɴɬɹɋɢɥɢɫɬɪɚ
Ɋɭɫɟɟɫɴɡɞɚɞɟɧɨɨɬɩɪɟɫɟɥ
ɧɢɰɢɛɴɥɝɚɪɢɨɬɫɟɥɨɑɟɪɧɚ
ɞɧɟɫ ɜ Ɍɭɥɱɚɧɫɤɢɹ ɪɚɣɨɧ ɜ
ɊɭɦɴɧɢɹɆɚɦɚɥɢɝɚɬɚɟɟɞɧɨ
ɨɬɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɬɟɹɫɬɢɹɜɊɭ
ɦɴɧɢɹɧɨɟɡɚɩɚɡɟɧɚɢɜɛɢɬɚ
ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɫɟɥɚ ɨɬ ɘɠɧɚ
Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɛɢɥɢ
ɞɴɥɝɢɝɨɞɢɧɢɜɩɪɟɞɟɥɢɬɟɧɚ
Ɋɭɦɴɧɢɹ
“
ТГ”
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От 25 септември до 5 октомври в град Исперих,
Историческият музей в града с подкрепата на
Община Исперих провеждат Дни на културно-историческото наследство, които тази година са
включени в Европейските дни на наследството.
Част от тях е XV-та научна конференция “От
находката до витрината", която се проведе на 27
и 28 септември.
Уредникът на Художествена галерия "Жельо Тачев"
в Тутракан, Александър Димитров, взе участие в
научния форум, заедно с музейни специалисти и
учени от София, Видин, Разград, Казанлък, Габрово,
ЕМО “Етър“, Варна, Бургас, Пловдив, Дулово, Шумен
и Исперих.
Тутраканският музеен специалист представи
научното съобщение "Значението на свастиката
и медийната обремененост" на 27 септември.То
съчетава в себе си проблеми както в сферата на
изкуството, така и на археологията и етнографията. Съвременното тълкуване на този древен символ
продължава да бъде спорно, поради непълното му
познаване.
На събитието присъстваха д-р Аксиния Бутева гл. експерт Движимо културно наследство, музеи и
визуални изкуства в Дирекция "КНМИИ" към Министерство на културата както и г-н Гюнай Хюсмен
- Областен управител на област Разград.
НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ НА МУЗЕИТЕ В ТУТРАКАН
Администрацията на Исторически музей-Тутракан съобщава на всички жители и гости на града, че
през месец октомври експозициите на Исторически
музей и Етнографски музей „Дунавски риболов и
лодкостроене” ще бъдат отворени за посетители
всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 часа, с обедна
почивка от 12:00 до 13:00 часа, в събота от 9:00 до
16:00 часа, а в неделя само с предварителна заявка
на групи на тел. 0866/61345 и/или 0866/60352.
КРИМИНАЛЕ
В Тутракан на 27 септември около 12:10 часа е
възникнало запалване на отпадъци в контейнер за
смет. Противопожарен екип загасил огъня. Няма
материални загуби.
Стопанска постройка в село Листец се е
запалила поради техническа неизправност на
ел.инсталацията на 1 октомвр около 05:00 часа.
Пожарът унищожил 50 кв.м покривна конструкция
и 3 тона фураж, но огнеборци от Противопожарен
участък - Главиница са го погасили, преди да обхване
и къщата на стопаните.
Изгубена Диплома серия РУ 2015 №045638 - Диплома.
Рег.№ 6053 от 05.07.2015 г.

РАБОТА

"Дълбокови - 2008" ЕООД
обявява 3 свободни работни места на длъжност
Мияч съдове - ръчно.
За кандидатстване:
0899/88 50 10 - Нело Дълбоков

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Годишни награди за принос към
достъпа до обществена информация
от стр. 1 ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɁɚɤɨɧɚɡɚɞɨɫ
ɬɴɩɞɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɹɡɚɩɨɫɬɢɝɚɧɟɧɚɩɨɝɨɥɹɦɚ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬ ɢ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬ ɜ
ɫɴɞɟɛɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
ȼ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɬɚ Äɇɚɣɞɨɛɪɚ
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹ
ɫɜɴɪɡɚɧɚɫɩɪɚɜɨɬɨɧɚɞɨɫɬɴɩ
ɞɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ´ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ
ÄɁɥɚɬɟɧ ɤɥɸɱ´ ɛɟ ɨɬɥɢɱɟɧɚ
ȿɦɢɥɢɹ ȾɢɦɢɬɪɨɜɚȾɚɧɤɨɜɚ
6HYOLHYR2QOLQHFRPɡɚɩɨɫɥɟ
ɞɨɜɚɬɟɥɧɨ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɧɨ ɢɡ
ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢɬɟ ɩɨ
ɁȾɈɂ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɡɚɳɢɬɚ
ɧɚ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɜ ɫɴɞɚ ɡɚ ɪɚɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɢ
ɨɬɪɚɡɹɜɚɧɟ ɧɚ ɬɟɦɢ ɨɬ ɨɛ
ɳɟɫɬɜɟɧɢɧɬɟɪɟɫɜɋɟɜɥɢɟɜɨ
ɢɪɟɝɢɨɧɚ
ɉɨɱɟɬɧɢ ɝɪɚɦɨɬɢ ɩɨɥɭɱɢɯɚ
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɤɚɬɚȼɚɥɹȺɯɱɢɟɜɚ
ɨɬ ȻɇɌ ɡɚ ɞɴɥɝɨɝɨɞɢɲɧɨ ɢ
ɰɟɥɟɧɚɫɨɱɟɧɨ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ
ɧɚ ɁȾɈɂ ɡɚ ɪɚɡɤɪɢɜɚɧɟ ɢ
ɩɨɬɜɴɪɠɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɮɚɤɬɢ ɡɚ
ɰɟɥɢɬɟ ɧɚ ɫɜɨɢɬɟ ɪɚɡɫɥɟɞ
ɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚ ɨɬɪɚɡɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɫɥɭɱɚɣ ɫ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɫɥɭɠɢɬɟɥɡɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ
ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɁȾɈɂ ɧɚ
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɤɚɬɚ
ȺɫɴɳɨɬɚɤɚɢɫɚɣɬɴɬELYRO
EJ ɡɚ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨ ɢ ɩɨɞ
ɞɴɪɠɚɧɟɬɨ ɧɚ ɬɴɪɫɚɱɤɢ ɤɚɬɨ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɡɚ ɬɴɪɫɟɧɟ ɢ
ɡɚɫɢɱɚɧɟɧɚɞɚɧɧɢɜɨɬɜɨɪɟɧ
ɮɨɪɦɚɬ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɞɴɪ
ɠɚɜɧɢ ɢɡɬɨɱɧɢɰɢ ɜ ɩɨɥɡɚ ɧɚ
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɬɚɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɬɚ
ȼ ɱɟɬɜɴɪɬɚɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
Äɂɧɫɬɢɬɭɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɥɚ
ɧɚɣɞɨɛɪɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɬɨ

ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ ÄɁɥɚɬɟɧ ɤɥɸɱ´ ɛɟ
ɩɪɢɫɴɞɟɧɚ ɧɚ ɚɞɜɨɤɚɬ Ɇɚ
ɪɢɹ ɒɚɪɤɨɜɚ ɨɬ ɋɨɮɢɹ ɡɚ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɁȾɈɂ ɜ ɢɡ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɫɤɚɬɚɫɢɪɚɛɨɬɚɩɨ
ɚɧɚɥɢɡɧɚɫɴɞɟɛɧɢɬɟɞɟɥɚɡɚ
ɥɟɤɚɪɫɤɚɝɪɟɲɤɚɢɤɚɬɨɰɹɥɨ
ɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚɧɚɤɨɧɬɪɨɥ
ɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɧɚ
ɡɞɪɚɜɟɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨ
ɉɨɱɟɬɧɚɝɪɚɦɨɬɚɜɫɴɳɚɬɚ
ɤɚɬɝɨɪɢɹ ɩɨɥɭɱɢ ȿɥɟɧɚ ɏɪɢ
ɫɬɨɜɚɨɬɋɨɮɢɹɡɚɚɤɬɢɜɧɨɬɨ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɁȾɈɂɡɚɩɨɥɭ
ɱɚɜɚɧɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɪɟ
ɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟɨɬɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟ
ɭɩɪɚɜɥɹɜɚɳɢɨɪɝɚɧɢɧɟɪɟɞɧɨ
ɫɬɢ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɧɚȿɋɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ
ɡɚɳɢɬɚɬɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɹɜɫɴɞɚ
ȼɤɚɬɟɝɨɪɢɹɬɚÄɇɟɩɪɚɜɢɬɟɥ
ɫɬɜɟɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɭɩɪɚɠɧɹ
ɜɚɥɚɧɚɣɚɤɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɬɨɫɢ
ɧɚ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ´
ɫ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ ÄɁɥɚɬɟɧ ɤɥɸɱ´
ɛɟ ɨɬɥɢɱɟɧɚ Ⱥɫɨɰɢɚɰɢɹ ɧɚ
ɩɚɪɤɨɜɟɬɟɜȻɴɥɝɚɪɢɹɡɚɞɴɥ
ɝɨɝɨɞɢɲɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢ ɪɟɡɭɥ
ɬɚɬɧɨɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɁȾɈɂɡɚ
ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɢ ɧɚ
ɩɨɥɢɬɢɤɢɬɟ ɩɨ ɨɩɚɡɜɚɧɟ ɧɚ
ɨɤɨɥɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ ɤɚɤɬɨ ɢ ɡɚ
ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɚɧɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɬɟɡɢ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɋɝɪɚɦɨɬɚɛɟɭɞɨɫɬɨɟɧȻɴɥ
ɝɚɪɫɤɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɩɪɚɜɧɢ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢɡɚɞɴɥɝɨɝɨɞɢɲɧɨ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨ

ɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɝɪɚɠɞɚɧɢ´
ɧɚɝɪɚɞɚɬɚɩɨɥɭɱɢɈɛɳɢɧɚȻɟ
ɥɨɫɥɚɜɡɚɩɨɫɬɨɹɧɧɢɬɟɭɫɢɥɢɹ
ɡɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɧɚɡɚɞɴɥɠɟ
ɧɢɹɬɚɡɚɚɤɬɢɜɧɚɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬ
ɩɪɟɡ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɢ
ɢɜɨɞɟɳɨɬɨɦɹɫɬɨɜɊɟɣɬɢɧɝɚ
ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɚɬɚ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬ ɜ
ɨɛɥɚɫɬȼɚɪɧɚɢɜɨɛɳɢɹɊɟɣ
ɬɢɧɝɧɚɨɛɳɢɧɢɬɟɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
Ƚɪɚɦɨɬɚɬɚɜɬɚɡɢɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɛɟ ɡɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ȼɟɥɨɝɪɚɞɱɢɤ
ɡɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɢɬɟ ɭɫɢɥɢɹ ɡɚ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɧɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢ
ɹɬɚ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɚ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬ
ɡɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɴɦ ɫɴɞɴɪ
ɠɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɫɟɤɰɢɹ ÄȾɨɫɬɴɩ
ɞɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ³ ɤɚɬɨ ɩɨɞ
ɩɨɦɚɝɚɳɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ ɞɚ
ɭɩɪɚɠɧɹɜɚɬ ɩɪɚɜɨɬɨ ɫɢ ɧɚ
ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚ ɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɹɢɨɬɡɢɜɱɢɜɨɫɬɬɚɧɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚɢɤɦɟɬɚɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɬɚȻɨɪɢɫɇɢɤɨɥɨɜɤɴɦ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɢɬɟ
Ⱥɧɬɢɧɚɝɪɚɞɚ ÄɄɚɬɢɧɚɪ´ ɜ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɚɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ Äɂɧ
ɫɬɢɬɭɰɢɹɤɨɹɬɨɧɟɢɡɩɴɥɧɹɜɚ
ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚɫɢɩɨɁȾɈɂɢ
ɧɚɪɭɲɚɜɚ ɩɪɚɜɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɠ
ɞɚɧɢɬɟ´ ɛɟ ɩɪɢɫɴɞɟɧɚ ɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɚ ɚɝɟɧɰɢɹ ɩɨ ɛɟɡɨ
ɩɚɫɧɨɫɬɧɚɯɪɚɧɢɬɟɢɈɛɥɚɫɬ
ɧɢɬɟɞɢɪɟɤɰɢɢɩɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ
ɧɚ ɯɪɚɧɢɬɟ ɡɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚɬɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɞɚ ɨɬɤɚɡɜɚɬ ɞɨɫɬɴɩ
ɞɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɡɚɹɜɥɟ
ɧɢɹɩɨɞɚɞɟɧɢɩɨɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ
ɩɴɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɱɟ ɧɟ ɫɚ
ɩɨɞɩɢɫɚɧɢ ɫ ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ ɢɥɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɪɴɱɟɧɩɨɞɩɢɫɤɨɟɬɨ
ɧɟ ɟ ɢɡɢɫɤɜɚɧɟ ɩɨ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ
ɞɨɫɬɴɩɞɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚɢɧɮɨɪ

ɦɚɰɢɹ ɢ ɧɚɪɭɲɚɜɚ ɩɪɚɜɨɬɨ
ɧɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ ɧɚ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
Äɋɪɚɦɨɬɚ´ ɩɨɥɭɱɢ Ʉɨɦɢɫɢɹ
ɡɚɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɤɨɪɭɩ
ɰɢɹɬɚɢɡɚɨɬɧɟɦɚɧɟɧɚɧɟɡɚ
ɤɨɧɧɨ ɩɪɢɞɨɛɢɬɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
±ɡɚɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɳɢɬɟɨɬɤɚɡɢ
ɞɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɜɴɩɪɟɤɢ ɡɚɹɜɤɢɬɟ ɡɚ ɩɭɛɥɢɱ
ɧɨɫɬ ɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬ ɢ ɜɴɩɪɟɤɢ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɬɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɟɧɢ
ɫɴɞɟɛɧɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɢɬɨ ɨɬ
ɦɟɧɹɬ ɨɬɤɚɡɢɬɟ ɩɨ ɞɟɥɚ ɧɚ
ɪɚɡɫɥɟɞɜɚɳɢɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢ
ȼɴɜ ɜɬɨɪɚɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɤɚ
ɬɟɝɨɪɢɹÄɇɚɣɚɛɫɭɪɞɟɧɢɢɥɢ
ɫɦɟɲɟɧɫɥɭɱɚɣɡɚɞɨɫɬɴɩɞɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ´ ɚɧɬɢɧɚɝɪɚɞɚ
ɬɚ Äȼɴɪɡɚɧ ɤɥɸɱ´ ɨɬɢɞɟ ɩɪɢ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧ ɫɴɞȼɚɪɧɚ
ɡɚɚɛɫɭɪɞɧɚɬɚɩɪɚɤɬɢɤɚɞɚɫɟ
ɩɪɟɞɚɞɚɬ ɧɚ Ɍɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɚ
ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɧɚ ɇȺɉȼɚɪɧɚ ɡɚ
ɩɪɨɜɟɪɤɚɡɚɹɜɢɬɟɥɢɩɨɁȾɈɂ
Äɋɪɚɦɨɬɚ´ ɩɨɥɭɱɢ Ɇɢɧɢɫ
ɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚ ɩɪɚɜɨɫɴɞɢɟɬɨ ɡɚ
ɨɬɤɚɡ ɞɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢ ɤɨɩɢɟ
ɨɬ ɨɬɱɟɬɚ ɡɚ ɩɨɫɬɴɩɢɥɢɬɟ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɡɚ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɨɛ
ɳɟɫɬɜɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɜɩɪɟɡ
ɝɤɨɣɬɨɜɤɥɸɱɜɚɢɞɚɧɧɢ
ɡɚɧɚɩɪɚɜɟɧɢɬɟɨɬɤɚɡɢɢɩɪɢ
ɱɢɧɢɬɟɡɚɬɨɜɚɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɥɢɱɢɟɬɨɧɚɫɩɟɰɢɚɥɟɧɪɟɞ
ɡɚɬɨɜɚɤɨɝɚɬɨɫɩɨɪɟɞɫɚɦɢɹ
ɁȾɈɂɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟɫɚɞɥɴɠ
ɧɢɞɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɬɬɟɡɢɨɬɱɟɬɢ
ɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɢɬɟɫɢ
ɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
ɄɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɧɚɉȾɂɡɚ
Ɉɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ

Изнесено заседание на Общински съвет-Ситово
О
ктомврийската сесия
на Общински съветСитово ще се проведе
на 5 октомври в гр. Девин.
Решението за изнесеното заседание е прието през м.май.
Предварителният дневен

ред включва пет докладни
записки. Най-напред съветниците ще утвърдят предложения за награждаване по
Наредбата за символиката
и отличията на Община
Ситово.

Ще бъде обсъден и приет
План за действие при тежки
зимни условия, интензивни
снеговалежи, снегонавявания
и обледяване на територията на общината през предстоящата зима.

В това заседание е включена и докладна записка за
отпускане на финансови
средства за спешен ремонт
на покрива на Психиатрично
отделение в "МБАЛ-Силист“ТГ”
ра" АД.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 1 октомри 2018 г.
1 продавач консултант – без изисквания за заемане
3 миячи на съдове, ръчно – без изисквания за заемане
1 специалист, контрол – средно образование
1 работник, сглобяване на детайли – основно образование
1 оператор, производствена линия – средно образование, двусменен режим на работа
1 технически секретар – средно образование, работа

с компютър
1 гладач, ютия – основно образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен. За учителските места се
изисква педагогическа правоспособност.

4 - 10.10.2018 г.

„Селянинът" Пенчо Семов създава
първия холдинг в България
„Аз съм 100 % селянин"
- така твърди приживе
за себе си роденият през
1873 г. в Габрово Пенчо
Семов. Той е син на пътуващия търговец Иван
и земеделката Бона от
габровското село Цвятковци. След години Пенчо ще
е милиардер - със стотици
милиони банкови сметки и
останалото до милиарди
в активи на собствените
му предприятия. През целия си живот е изпълнявал
максимата, че „Държава
без индустрия е колония".
Покрай баща си, 11-годишният Пенчо подхванал
търговия по тутраканските и румънските пътища,
паланки, селища и градове.
Тогава тези търговци били
начални кърджалии. След
три години скитосване по
добруджанските пътища
и малко поспестени парици, извоювал в бащините
очи да му отвори дюкян в
Тутракан. Със собствена
търговия Пенчо завързал
връзка с Букурещ и Галац и
често ходел в тези градове.
След година обаче започнал
да задява девойките, но те
го отминавали с гробовно
мълчание - какъв е този
момък с потури и калпаче! И
тогава Пенчо си купил три
костюма наведнъж. Хем
богат, хем добре облечен,
хем и неженен. Сега пък
девойките се втурват да
го закачат. Баща му Иван,
научил по свои пътища, че
синът му не гледа само
търговията, ами се облича
по французките моди. Пристигнал в Тутракан, прибрал костюмите, облякъл
сина си в потури и надянал
калпачето. Като връх на
всичко впрегнал кончето
в каруцата и го пратил да
търгува по добруджанските
пътища.
Така Пенчо карал до след
войниклъка. Веднъж на път
от Тутракан за родното
си село отседнал в хана на
Гъдю Талев. Там видял щерката на ханджията и останал поразен от красотата
й. Тя била едва 16-годишна.
На следващата година Аница вече завършила училище,
когато баща й решава, че
ще я омъжи за богат търговец. Тя твърдо отказва и
заявява, че името на бъдещия си съпруг е Пенчо Семов. Така и станало. Бащата преброява скътаните си
парици - 6000 гроша. С част

от тях тъстът и зетят
си построяват в Тутракан
фабрика за сапун „Талев
- Семов”, като участват
с равни дялове. Продават
сапуна в Добруджа, в дунавските и румънски села.
Младоженецът си купува
къща и заживява отделно
от тъста си. Раждат се
децата им Иван и Бонка в
1901 г. Аница и Иван само
за четири месеца умират
от туберкулоза. След две
години същата е съдбата
и на Бонка. Пенчо Семов се
оженва повторно за Рада
Патева от Габрово. Тя е
жената, чиито роднински
връзки подпомагат всичките му финансови успехи.
Този род имат и любопитно продължение, свързано с
наркотрафиканта Поли Пантев. През 1904 г. известният за времето си габровски
кожар Андреа Момерин привлича за сътрудници Семов
и Тотю Пантев и създават
първата вълнена фабрика
„Надежда". От Германия
закупуват 7 автоматични
стана задвижвани от водна
турбина от 45 конски сили.
С тях и с вносни прежди
започват производство на
платовете дубле, габардин
за балтони и шинели за
армията.
Само година след дейността на „Надежда" Пенчо
Семов заедно с баща си
Иван основават събирателно дружество „Иван Семов
и синове”. Именно с него печели търгове за военни дос-

Улиците на Тутракан
И
ма една малка уличка
в горната част на
Тутракан. Тя се нарича „Катюша". Питали ли
сте на кого е кръстена?
Може би на оная Екатерина от известната руска
песен:
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
на высокий берег на крутой.
Тази легендарна песен в
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чест на победата на Съветския съюз във Втората
световна война се изпълнява и до днес на много
различни езици.
Или е име на съветските
бойни машини, с които е
спечелена Втората световна война. Прозвището,
което немските войници
им дават, е „Органът на
Сталин”, заради свистящия
звук, който произвеждат.
А може би е име на съветските подводници или на
монумента, част от мемориалния комплекс ”Зеле пояс

тавки по
време на
войните
от 1912 г.
до 1918 г.
Получават
осигуряване от генералите
Лукови,
вуйчовци
на съпругата му
Рада. През
1921 г.
Пенчо Семов преобразува
събирателно дружество в
трикотажна фабрика, която в следващите 10
години ще
произведе вълнен
трикотаж за 12 429 060 лв.
През 1914 г. Пенчо Семов
предприема и най-голямата
си стъпка в бизнеса. Заедно
с акционери участва в дейностите на габровската
фабрика „Успех”. С времето, след разни финансови
афери, някои от съдружниците са принудени и продават акциите на Пенчо
Семов. Той свиква Общо
събрание и увеличава капитала на 750 000 лв. разделени на 750 акции, от които
притежава лично 482 акции.
Чрез своето индустриално
лоби в София, фабриката
започва да печели търгове
за милионни левове. В нея
работят 350 човека с административен персонал в
различните години.
„Успех” е първият холдинг
в България. Капиталите
на собственика Пенчо Семов участват във вълнено-текстилните фабрики
„Надежда” и „Александър"
както и "Кирил" АД във
Варна, притежава и част
в габровската „Астраган".
Създава фабрика „Сердика”.
Наред с това Пенчо Семов
участва и в други няколко
акционерни дружества в
Русе, София и Габрово. Сред
тях са Барутна фабрика в
Русе и кожарската в Габрово. Създава и три банки
в София - „Розова банка",
„Съединение”, „Българска
банка" и застрахователните дружества „Родина” и
„Звезда”.
на Славата”, край Санкт
Петербург.
А може би е астероид,
наречен на името на Екатерина Зеленко, която е единствената жена извършила
въздушен таран. Тя е родена през 1916 г. По време на
Втората световна война
извършва близо 40 полета и
участва в 12 битки. Загива
по време на въздушен бой
през 1941 г. и посмъртно
е удостоена със званието
„Герой на Съветския съюз.”
Каквато и да е историята на името „Катюша”, то
е нежно и звучно и приляга
на малката тутраканска
улица.

Историкът

След големите дела на
Пенчо Семов е Българското
търговско параходно дружество създадено още през
1893 г. За тази мащабна
дейност след 1931 г. купува
и употребяваните кораби
от Марсилия „Феликс Фресекс” и „ Луи и синове, Фрисине", които прекръства на
„Балкан" и „Мария Луиза”.
Голяма част от милионното си състояние Пенчо
Семов дарява за разни благородни каузи. Съвременни-

кът му проф.Дмитри Антин
го определя като "най-социалният индустриалец на
Балканите”.
През 1943 г. Семов прави
фондация за работниците
от всичките си фабрики в
България и две суперсъвременни училища в Габрово. В
първото си завещание от
1928 г. той предвижда създаване на старопиталище
за бившите си работници.
За тази цел дарява 16
милиона лева и място за
строителство. В старопиталището Пенчо Семов
настанява и 15 художници,
писатели и журналисти.
Дарява и 100 000 лв. за
издаване на индустриално
списание в България.
По време на Ньойския

мирен договор спонсорира
двамата преподаватели
в колежа „Св.Августин” в
Пловдив - Жерве Кенар и
Херман Гислер, с 3 300 000
лв., за да отидат в Париж
и да защитят името на
България. Верен на идеята,
че без образование и наука
не може да има напредък,
издържа бедни ученици.
Дарения за милиони прави
на благотворително дружество „Майчини грижи”, както и на Рилския, Дряновския
и Соколския манастир. А
чифликът и лозето си край
Варна дарява на Съюза на
българските журналисти.
Пенчо Семов умира през
1945 г.
Марчо ДИМИТРОВ

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
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ɜɧɚɫɹɜɫɪɨɤɜɫɪɨɤɨɬɝɞɨɱɚɫɚɧɚɝɩɨɛɚɧɤɨɜɚɫɦɟɬɤɚɧɚ
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ɜɚɪɢɬɟɥɧɚɡɚɹɜɤɚɜȾɢɪɟɤɰɢɹÄɈɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɢɫɬɨɩɚɧɫɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢɫɬɚɹʋ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɥɢɧɚɬɟɥ
ɌɪɴɠɧɚɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɡɚɤɭɩɟɧɚɨɬȾɢɪɟɤɰɢɹÄɈɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɢ
ɫɬɨɩɚɧɫɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢ´ ɋɬɚɹʋɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ ɜɫɪɨɤɨɬɝɞɨɱɧɚ
ɝɫɪɟɳɭɫɭɦɚɬɚɨɬ ɞɜɚɞɟɫɟɬɢɱɟɬɢɪɢ ɥɜɫȾȾɋɩɥɚɬɢɦɢɧɚɤɚɫɚɬɚɤɴɦ
Äɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧɰɟɧɬɴɪ´ɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɥɢɩɨɛɚɧɤɨɜɩɴɬɩɨɫɦɟɬɤɚɧɚɈɛɳɢɧɚ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɢɡɪɢɱɧɨɩɨɫɨɱɟɧɚɜɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾɝ
ɌɴɪɝɴɬɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɝɨɬɱɚɫɚɜɁɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚʋ
ɉɪɢɧɟɹɜɹɜɚɧɟɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɩɨɜɬɨɪɟɧɬɴɪɝɞɚɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɝɜɡɚɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚʋɩɪɢɫɴɳɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹɨɬ
ɱɚɫɚ
ɄɊȺȿɇɋɊɈɄɁȺɉɈȾȺȼȺɇȿɇȺɌɊɔɀɇȺɌȺȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂəɁȺɍɑȺɋɌɂȿȼɌɔɊȽȺ
ɝɱ ɜÄɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧɰɟɧɬɴɪ´ɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ 
ȾɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɦɨɠɟɬɟɞɚɩɨɥɭɱɢɬɟɧɚKWWSWXWUDNDQHJRYEJɤɚɤɬɨɢɧɚɬɟɥ
ɢɥɢɧɚɦɹɫɬɨɜɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɬɚɹʋ
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ɪɟɞɢ  ɝɨɞɢɧɢ ɫ ɪɟ
ɲɟɧɢɟ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧɨɬ
ɝ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɟ ɨɛɹɜɟɧ ɡɚ
ɉɪɚɡɧɢɤ ɧɚ ɧɚɲɢɹ ɝɪɚɞ ɇɚ
ɬɚɡɢɞɚɬɚɩɪɟɡɝȻɴɥɝɚɪ
ɫɤɚɬɚɚɪɦɢɹɜɥɢɡɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɍɨɣɟɩɴɪɜɢɹɬɨɫɜɨɛɨɞɟɧɝɪɚɞ
ɫɥɟɞɄɪɚɣɨɜɫɤɚɬɚɫɩɨɝɨɞɛɚ
ȼɧɚɜɟɱɟɪɢɟɬɨɧɚɩɪɚɡɧɢɤɚ
ɫɭɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɚɤɥɚɫɢɝɠɚ
Ɍɪɢɮɨɧɨɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɯɦɟ
ɢ ɩɪɨɜɟɞɨɯɦɟ ɜ ɭɱɢɥɢɳɧɚɬɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɍɪɨɤ ɩɨ ɪɨɞɨɥɸ
ɛɢɟ ɉɪɨɫɥɟɞɢɯɦɟ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɧɢ ɮɢɥɦɢ ɤɨɢɬɨ
ɧɢ ɩɪɢɩɨɦɧɢɯɚ ɫɴɛɢɬɢɹɬɚ ɨɬ
ɢɫɥɟɞɫɟɩɬɟɦɜɪɢɝɤɨ
ɝɚɬɨɟɩɨɞɩɢɫɚɧɚɋɩɨɝɨɞɛɚɬɚ
ɦɟɠɞɭ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɢ Ɋɭɦɴɧɢɹ
ɫɩɨɪɟɞɤɨɹɬɨɘɠɧɚȾɨɛɪɭɞɠɚ
ɩɨɦɢɪɟɧɧɚɱɢɧɟɜɴɡɜɴɪɧɚɬɚɜ
ɩɪɟɞɟɥɢɬɟɧɚɧɚɲɚɬɚɪɨɞɢɧɚ
 Äȿɞɢɧ ɜɟɥɢɤ ɞɟɧ ɇɚɣɜɟ
ɥɢɤɢɹɬɨɬɞɟɫɟɬɢɥɟɬɢɹɧɚɫɚɦ
ɟ ɝɪɟɣɧɚɥ ɧɚɞ ɰɹɥɚɬɚ ɡɟɦɹ
ɜɴɜ ɜɫɢɱɤɢɬɟ ɫɴɪɰɚ³  ɡɜɭ
ɱɚɯɚ ɬɴɪɠɟɫɬɜɟɧɢ ɫɥɨɜɚ ɨɬ
ɮɢɥɦɢɬɟ
Ƚɥɟɞɚɯɦɟɫɦɴɥɱɚɧɢɤɚɞɪɢ
ɬɟ ɡɚɩɟɱɚɬɚɥɢ ɬɨɡɢ ɫɥɚɜɟɧ
ɦɨɦɟɧɬɨɬɧɚɲɚɬɚɢɫɬɨɪɢɹ
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɯɦɟ ɫɟ ɢ ɨɬ
ɧɟɦɫɤɢɹ ɤɢɧɨɩɪɟɝɥɟɞ Äɘɠɧɚ
Ⱦɨɛɪɭɞɠɚɝɨɞɢɧɚ³Ɍɨɣɧɢ

П

ɩɨɤɚɡɚɤɚɤɛɴɥɝɚɪɢɬɟɥɢɤɭɜɚɬ
ɢ ɩɨɡɞɪɚɜɹɜɚɬ ɫɜɨɹ Äɐɚɪ 
Ɉɛɟɞɢɧɢɬɟɥ³ ɢ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨ
ɦɭ
ɋɥɭɲɚɯɦɟ ɦɚɪɲɚ ÄɈ Ⱦɨɛ
ɪɭɞɠɚɧɫɤɢɤɪɚɣ³ɤɨɣɬɨÄɭɜɟ
ɤɨɜɟɱɚɜɚ ɜɫɟɧɚɪɨɞɧɚɬɚ ɪɚ
ɞɨɫɬ³

ɫɟ ɧɚɥɚɝɚɬ ɢɡɜɟɫɬɧɢ ɠɟɪɬɜɢ
ɧɚɬɨɜɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟÄɤɨɢɬɨɫɟ
ɩɪɚɜɹɬ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫ ɧɚ ɰɹɥɚɬɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɚ ɨɛɳɧɨɫɬ ɡɚɪɚɞɢ
ɨɛɳɢɬɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɢɧɬɟɪɟɫɢ
ɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɧɚɪɨɞɫɨɝɥɟɞ
ɧɚɩɨɞɚɥɟɱɧɨɬɨɛɴɞɟɳɟ
ɇɚɫɨɱɢɯɦɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ ɫɢ
ɤɴɦ ɤɧɢɝɚɬɚ Äɋɴɯɪɚɧɟɧɚ ɩɚ
ɦɟɬ³ɜɤɨɹɬɨɫɚɫɴɛɪɚɧɢɫɩɨ
ɦɟɧɢɡɚɱɨɜɟɲɤɢɫɴɞɛɢɛɟɥɹ
ɡɚɧɢɨɬɄɪɚɣɨɜɫɤɚɬɚɫɩɨɝɨɞɛɚ
Ɂɚɧɨɜɨɬɨɧɚɱɚɥɨɢɡɩɴɥɧɟɧɨɫ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢɢɢɡɩɢɬɚɧɢɹɧɚɭɱɢ
ɯɦɟɨɬɫɬɪɚɧɢɰɢɬɟɧɚɤɧɢɝɚɬɚɢ
ɨɬɪɚɡɤɚɡɢɬɟɧɚɬɭɬɪɚɤɚɧɤɢɬɟ
Ⱥɬɚɧɚɫɤɚ Ɇɢɧɱɟɜɚ ɢ Ɇɚɪɢɹ
ɄɚɥɱɟɜɚȾɪɭɝɚɤɧɢɝɚɜɤɨɹɬɨ
ɪɚɡɤɚɡɜɚɬɨɰɟɥɟɥɢɫɜɢɞɟɬɟɥɢ
ɢɥɢɬɟɯɧɢɬɟɩɨɬɨɦɰɢɢɜɴɡɤɪɟ
ɫɹɜɚɬ ɢɫɬɢɧɢ ɟ ÄɌɚɣɧɢɬɟ ɧɚ
Ⱦɭɧɚɜɚ³ɨɬȺɧɚɫɬɚɫɢɹəɤɨɜɚ
ɂɦɚɥɢɧɟɳɨɩɨɜɴɥɲɟɛɧɨ
ɨɬÄɤɨɩɧɟɠɚɧɚɟɞɢɧɰɹɥɧɚɪɨɞ
ɞɚ ɫɟ ɫɴɛɟɪɟ ɜ ɫɜɨɹɬɚ ɡɟɦɹ
ɤɪɚɣ Ⱦɭɧɚɜɚ³ ɇɟ ɟ ɥɢ ɱɭɞɨ
ɱɟ Äɀɢɬɧɢɰɚɬɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɨɬɧɨɜɨ ɫɬɚɜɚ ɧɟɞɟɥɢɦɚ ɱɚɫɬ

ɑɟɬɨɯɦɟ ɨɬɤɴɫ ɨɬ ɪɟɱɬɚ ɧɚ
ɩɪɨɮȻɨɝɞɚɧɎɢɥɨɜɦɢɧɢɫ
ɬɴɪɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɩɪɨɢɡɧɟɫɟɧɚɜɇɚɪɨɞɧɨɬɨɫɴ
ɛɪɚɧɢɟɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɝ ɜ ɤɨɹɬɨ ɫɟ ɩɨɞɱɟɪɬɚɜɚ ɱɟ

ɨɬ ɦɚɣɤɚɬɚ ɪɨɞɢɧɚ³ ɇɟɤɚ ɧɟ
ɡɚɛɪɚɜɹɦɟ ɬɨɡɢ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬ
ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɧɚɲɢɹ ɪɨɞɟɧ
ɤɪɚɣɢɡɩɴɥɧɟɧɫɬɪɭɞɧɨɫɬɢɢ
ɢɡɩɢɬɚɧɢɹ

Европейски ден на езиците

ɤɪɚɹɧɚɦɫɟɩɬɟɦɜɪɢɬ
ɝ ɨɬɛɟɥɹɡɚɯɦɟ ɜ ɛɢɛ
ɥɢɨɬɟɤɚɬɚ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ
ɨɬɚɤɥɚɫɢɝɠɚɂɜɚɧɤɚɉɚɜ
ɥɨɜɚɱɪɟɡɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɟɧɭɪɨɤ
ɨɳɟɟɞɢɧɩɪɚɡɧɢɤȿɜɪɨɩɟɣ
ɫɤɢɹɬ ɞɟɧ ɧɚ ɟɡɢɰɢɬɟ ɤɨɣɬɨ
ɫɟɩɪɨɜɟɠɞɚɜɫɹɤɚɝɨɞɢɧɚɧɚ
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
Ɉɬ ɜɢɞɟɨɤɥɢɩ ɧɚ 9,9$7
$&$'(0,$ɧɚɭɱɢɯɦɟɱɟÄɇɚ
ɬɨɡɢɞɟɧɫɟɱɟɫɬɜɚɟɡɢɤɨɜɨɬɨ
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟɧɚɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ
ɧɚɞ  ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢ ɟɡɢɤɚ
 ɨɮɢɰɢɚɥɧɢ ɟɡɢɤɚ ɧɚ ȿɋ

В

ɳɟ ɟɞɢɧ ɩɪɚɡɧɢɱɟɧ
ɭɪɨɤ ɩɪɟɦɢɧɚ ɜ ɛɢɛ
ɥɢɨɬɟɤɚɬɚ Ɂɚɟɞɧɨ ɫ
ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɨɬ ɛ ɤɥɚɫ ɢ ɝɠɚ
Ɋɭɦɹɧɚ ɋɬɚɬɟɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢ
ɪɚɯɦɟɢɩɪɨɜɟɞɨɯɦɟɩɨɟɬɢɱɧɨ
ɱɟɬɟɧɟ ɩɨɫɜɟɬɟɧɨ ɧɚ ɧɚɲɢɹ
ɦɚɥɴɤɝɪɚɞɨɛɴɪɧɚɬɧɚɫɟɜɟɪ
ɫ ɥɢɰɟ ɤɴɦ Ⱦɭɧɚɜɚ ɫ ɛɨɝɚɬɚ
ɢ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɧɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ȼ
ɫɴɪɰɚɬɚ ɫɢ ɜɢɧɚɝɢ ɨɫɬɚɜɹɦɟ
ɦɹɫɬɨɡɚɬɨɩɥɢɧɚɬɚɢɨɛɢɱɬɚ
ɤɨɹɬɨ ɢɡɩɢɬɜɚɦɟ ɤɴɦ ɫɜɨɹ
ɪɨɞɟɧɤɴɬ
ȼ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɫɥɭɲɚɯɦɟ ɩɟ
ɫɟɧɬɚ ÄɌɭɬɪɚɤɚɧ ɦɨɣ ɥɸɛɢ
ɦɢ³ ɢɡɩɴɥɧɟɧɚ ɨɬ ɏɪɢɫɬɨ
Ʉɢɞɢɤɨɜ ɢ ɫɟ ɧɚɫɥɚɞɢɯɦɟ ɧɚ
ɜɢɪɬɭɚɥɧɚɬɚ ɪɚɡɯɨɞɤɚ ɤɨɹɬɨ
ɧɚɩɪɚɜɢɯɦɟɱɪɟɡɫɴɬɜɨɪɟɧɢɹ
ɤɥɢɩ ɫɴɫ  ɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥɧɨɫɬɢ
ɨɬɝɪɚɞɚɄɨɦɟɧɬɢɪɚɯɦɟɫɬɪɟ
ɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ ɡɚɳɨ ɢ ɨɬɤɨɝɚ
ɩɪɚɡɧɭɜɚɦɟɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɋ ɬɴɪɠɟɫɬɜɟɧɢɹ ɦɚɪɲ ÄɈ
Ⱦɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢ ɤɪɚɣ³ ɨɬɞɚ
ɞɨɯɦɟ ɞɴɥɠɢɦɚɬɚ ɩɨɱɢɬ ɧɚ
ɫɥɚɜɧɢɬɟɧɢɞɟɞɢɢɩɪɚɞɟɞɢ
Ɂɚɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚɯɦɟ ɫɜɨɟɬɨ
ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤɴɦ ɬɹɯ ɫɬɚɜɚɣɤɢ
ɧɚɤɪɚɤɚ
ɉɨɟɬɢɱɧɨɬɨ ɱɟɬɟɧɟ ɡɚɩɨɱ
ɧɚɯɦɟ ɫɴɫ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɬɨ
ÄɌɭɬɪɚɤɚɧ³  ɫɴɬɜɨɪɟɧɨ ɨɬ
ɤɨɥɨɫɚ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɥɢɬɟ
ɪɚɬɭɪɚɂɜɚɧȼɚɡɨɜ
ÄɈɟɩɨɩɟɹɧɚɧɚɪɨɞɧɚɬɚɧɢ
ɦɨɳ«³ɜɴɡɤɥɢɤɜɚɩɨɟɬɴɬɩɢ
ɫɚɬɟɥɹɬɞɪɚɦɚɬɭɪɝɴɬɢɧɚɪɨ
ɞɟɧɛɭɞɢɬɟɥɋɬɟɡɢɜɟɥɢɱɚɜɢ
ɫɥɨɜɚɧɢɤɚɪɚɞɚɩɨɬɪɴɩɜɚɦɟ
ɢɞɚɩɨɦɧɢɦɝɟɪɨɢɱɧɨɬɨɦɢ
ɧɚɥɨɧɚɢɡɫɬɪɚɞɚɥɢɹɪɨɞɟɧ
ɤɪɚɣ
 ɉɪɨɱɟɬɨɯɦɟ ɢ ɩɪɨɱɭɜɫɬɜɟ
ɧɢɬɟɫɥɨɜɚɧɚȾɨɛɪɢɇɟɦɢɪɨɜ
ÄɌɭɬɪɚɤɚɧ ɳɟ ɫɢ ɨɫɬɚɧɟ

О

ɨɤɨɥɨ  ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦɚɥ
ɰɢɧɫɬɜɟɧɢɟɡɢɤɚɤɚɤɬɨɢɨɳɟ
ɦɧɨɝɨ ɞɪɭɝɢ ɟɡɢɰɢ ɝɨɜɨɪɟɧɢ
ɨɬɯɨɪɚɨɬɞɪɭɝɢɱɚɫɬɢɧɚɫɜɟ
ɬɚ« ɂɧɢɰɢɚɬɨɪɢ ɡɚ ɩɪɨɜɟɠ
ɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɞɟɧ
ɧɚ ɟɡɢɰɢɬɟ ɫɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚ
ɤɨɦɢɫɢɹɢɋɴɜɟɬɴɬɧɚȿɜɪɨɩɚ
ɤɨɣɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɦɥɧ
ɟɜɪɨɩɟɣɰɢ ɨɬ  ɞɴɪɠɚɜɢ
ɍɱɚɫɬɢɟɜɡɟɦɚɬɦɧɨɝɨɟɡɢɤɨɜɢ
ɢɤɭɥɬɭɪɧɢɢɧɫɬɢɬɭɬɢɚɫɨɰɢɚ
ɰɢɢɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɢɭɱɢɥɢɳɚ
ɉɴɪɜɢɹɬ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢ ɞɟɧ ɧɚ
ɟɡɢɰɢɬɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚ ɩɪɟɡ

 ɝ ɢ ɨɬɬɨɝɚɜɚ ɫɟ ɱɟɫɬɜɚ
ɜɫɹɤɚɝɨɞɢɧɚ³
Ƚɥɟɞɚɯɦɟɢɞɪɭɝɤɥɢɩɤɨɣɬɨ
ɧɢ ɡɚɩɨɡɧɚ ɫ  ÄɌɈɉ  ɇȺɃ
ȽɈȼɈɊɂɆɂ ȿɁɂɐɂ³ ȼ ɬɚɡɢ
ɤɥɚɫɚɰɢɹ ɫɩɨɪɟɞ ɛɪɨɹ ɧɚ
ɝɨɜɨɪɟɳɢɬɟ ɦɢɥɢɨɧɢ ɯɨɪɚ
ɫɴɨɬɜɟɬɟɧɟɡɢɤɟɭɫɬɚɧɨɜɟɧɨ
ɱɟɨɬɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɬɟɟɡɢɰɢɧɚ
ɞɟɫɟɬɨɦɹɫɬɨɜɤɥɚɫɚɰɢɹɬɚɟ
ɧɟɦɫɤɢɹɬɟɡɢɤɧɚɨɫɦɨɦɹɫɬɨ
ɪɭɫɤɢɹɬɟɡɢɤɧɚɬɪɟɬɨɦɹɫɬɨ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɹɬɟɡɢɤɚɧɚɜɬɨɪɨ
ɦɹɫɬɨɢɫɩɚɧɫɤɢɹɬɟɡɢɤ
Ɉɬ ɞɪɭɝ ɜɢɞɟɨɤɥɢɩ ɧɚɭɱɢ
ɯɦɟ ɤɚɤ ɯɨɪɚɬɚ ɩɪɨɢɡɧɚɫɹɬ
ÄɈɛɢɱɚɦɬɟ³ɧɚɩɨɜɟɱɟɨɬ
ɟɡɢɤɚɂɞɟɹɬɚɟɞɚɨɫɴɡɧɚɟɦ
ɱɟɢɡɭɱɚɜɚɧɟɬɨɧɚɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɟɡɢɰɢ  ɦɨɠɟ ɞɚ ɧɢ ɩɨɦɨɝɧɟ
ɞɚ ɩɪɟɨɞɨɥɟɟɦ ɤɨɦɭɧɢɤɚ
ɰɢɨɧɧɢɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɟɠɞɭ
ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɤɭɥɬɭɪɢ Ⱦɚ ɧɢ
ɚɦɛɢɰɢɪɚɨɳɟɩɨɭɫɴɪɞɧɨɞɚ
ɝɢɨɜɥɚɞɹɜɚɦɟ
ɉɪɨɹɜɢɯɦɟ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤɴɦ
ɤɥɢɩɚ ɫ ɨɬɤɴɫɢ ɨɬ ɮɢɥɦɚ
ÄɁɚɦɪɴɡɧɚɥɨɬɨ ɤɪɚɥɫɬɜɨ³  ɢ
ɩɟɫɟɧɬɚɧɚɝɥɚɜɧɚɬɚɝɟɪɨɢɧɹ
ȿɥɡɚÄɋɥɚɝɚɦɤɪɚɣ³ɜɤɨɹɬɨ
ɬɹɩɟɟɧɚɪɚɡɥɢɱɧɢɟɡɢɤɚ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɢ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɟɡɢɤȽɥɟɞɚɯɦɟɨɬɤɴɫɢɨɬɮɢɥ
ɦɢ ɢ ɫɥɭɲɚɯɦɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɟɧ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɢɪɭɫɤɢɟɡɢɤɨɬɩɨ
ɩɭɥɹɪɧɚɬɚ ɩɪɢɤɚɡɤɚ ɡɚ ɬɪɢɬɟ
ɩɪɚɫɟɧɰɚɁɧɚɟɦɩɨɭɤɚɬɚɱɟ
ɬɨɡɢɤɨɣɬɨɫɟɬɪɭɞɢɧɟɝɭɛɢ ɩɨɬɪɭɞɢɯɚ ɑɟɬɨɯɚ ɧɚ ɪɭɫɤɢ
Ɂɚɬɨɜɚ ɢ ɨɫɦɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ ɫɟ ɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ ɨɬɤɴɫɢ ɨɬ

ɟɞɢɧɯɪɚɦ«ɢɳɟɫɜɟɬɢɤɚɬɨ
ɧɟɭɝɚɫɜɚɳɨɤɚɧɞɢɥɨɜɠɢɜɨɬɚ
ɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɜɴɡɤɥɢɤɜɚɩɢ
ɫɚɬɟɥɹɬɪɨɞɟɧɜɧɚɲɢɹɝɪɚɞ
ɂ ɉɟɧɤɚ ɐɚɧɟɜɚ  Ȼɥɟɧɢɤɚ
ɧɢ ɨɦɚɝɶɨɫɚ ɫ ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɬɟ
ɫɬɢɯɨɜɟɡɚɪɨɞɧɢɹɝɪɚɞȾɧɟɫ
ɧɢɟɫɴɳɨɤɚɬɨɩɨɟɬɟɫɚɬɚɦɨ
ɠɟɦ ɞɚ ɝɥɟɞɚɦɟ ɫ ɩɨɝɥɟɞ
ɜɴɡɯɢɬɟɧ Äɩɪɨɫɬɨɪɚ Ⱦɭɧɚɜɚ
ɛɪɟɝɚ ɡɟɥɟɧ«³ ɚɤɚɰɢɢɬɟ

ɐɟɧɤɚ Ȼɨɣɱɟɜɚ Ɋɭɦɹɧɚ Ʉɚ
ɩɢɧɱɟɜɚ Ⱥɬɚɧɚɫɤɚ Ɇɢɧɱɟɜɚ
ȼɚɫɤɚɇɢɤɨɥɨɜɚɂɜɚɧȽɪɴɧɱɚ
ɪɨɜɈɬɞɟɥɢɯɦɟɜɧɢɦɚɧɢɟɢɧɚ
ɥɟɝɟɧɞɚɬɚɡɚɌɭɬɪɚɤɚɧɤɨɹɬɨ
ɩɪɟɬɜɨɪɹɜɚɜɪɚɡɤɚɡȾɢɦɢɬɪɢ
ɧɚɊɚɲɟɜɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɜɥɢɬɟ
ɪɚɬɭɪɧɢɹɚɥɦɚɧɚɯɧɚɧɚɲɟɬɨ
ɭɱɢɥɢɳɟ ɚ ɜ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ
ɩɪɟɫɴɡɞɚɜɚɊɭɦɹɧɚɄɚɩɢɧɱɟ
ɜɚɌɪɟɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟȺɧɞɪɟɣ

ɤɨɢɬɨ Äɧɢɠɚɬ ɝɟɪɞɚɧɢ ɛɟɥɢ
ÄȾɭɧɚɜɴɬɪɚɡɤɪɢɥ«ɝɪɴɛɫɪɟ
ɛɪɢɫɬ³Äɭɱɢɥɢɳɟɬɨɢɩɨɡɧɚɬɚ
ɬɚɜɪɚɬɚ³ɢÄɤɪɚɣɩɪɨɡɨɪɰɢɬɟ
ɡɚ ɱɭɞɨ ɧɚɰɴɮɬɟɥɢ ɥɚɥɟɬɚ
ɛɟɥɢɛɟɥɢɛɟɥɢ«³Ⱦɟɬɫɬɜɨ
ɬɨ ɣ ɩɪɟɦɢɧɚɜɚ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɡɚɬɨɜɚɫɩɨɞɟɥɹɜɬɜɨɪɛɚɬɚɫɢ
ɱɟɜɫɟɤɢɴɝɴɥɬɭɤɢɟɩɨɡɧɚɬɢ
ɤɪɢɟɡɚɧɟɹɫɩɨɦɟɧɫɤɴɩ
ɇɟ ɩɪɨɩɭɫɧɚɯɦɟ ɞɚ ɩɪɨɱɟ
ɬɟɦ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɡɚ ɥɸɛɢ
ɦɢɹ ɧɢ ɝɪɚɞ ɫɴɬɜɨɪɟɧɢ ɨɬ
ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢ ɦɟɫɬɧɢ ɩɨɟɬɢ

ɉɟɬɶɨɇɢɤɢȻɨɠɢɞɚɪɢɅɚɡɚɪ
ɫɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚɢɫɪɟɰɢɬɚɥɡɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɩɨɞɝɨɬɜɟɧɢ ɨɬ ɝɠɚ
ɋɬɚɬɟɜɚɫɩɪɟɤɪɚɫɧɨɦɭɡɢɤɚɥ
ɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɋɟɰɢɬɢɪɚɯɚ
ɬɴɪɠɟɫɬɜɟɧɨɫɝɨɥɹɦɩɚɬɨɫɢ
ɜɴɨɞɭɲɟɜɥɟɧɢɟ
ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɚɦɟ  ɩɨɟɬɢɬɟ  ɢ
ɬɟɯɧɢɬɟɬɜɨɪɛɢɤɨɢɬɨɧɢɤɚɪɚɬ
ɞɚ ɫɟ ɝɨɪɞɟɟɦ ɱɟ ɠɢɜɟɟɦ ɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɇɟɤɚɜɧɨɜɨɬɨɜɪɟ
ɦɟɞɚɛɴɞɟɦɞɨɫɬɨɣɧɢɧɟɝɨɜɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɢ
2WKHU$QLPDOV´*HUDOG'XUUHOO
³7KH0LWWHQ´ÄɌɪɢɩɨɪɨɫɟɧɤɚ³
ɋɟɪɝɟɣɆɢɯɚɥɤɨɜ
ɍɛɟɞɟɧɢ ɫɦɟ ɱɟ ȿɜɪɨɩɟɣ
ɫɤɢɹɬɞɟɧɧɚɟɡɢɰɢɬɟɟÄɜɴɡ
ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɨɫɜɟɞɨɦɟɧɨɫɬɬɚ ɡɚ ɝɨɥɹɦɨɬɨ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɨɬɟɡɢɰɢɜȿɜ
ɪɨɩɚɧɚɫɴɪɱɚɜɚɧɟɧɚɤɭɥɬɭɪ
ɧɨɬɨɢɟɡɢɤɨɜɨɬɨɦɧɨɝɨɨɛɪɚ
ɡɢɟɫɬɢɦɭɥɢɪɚɧɟɧɚɯɨɪɚɬɚɨɬ
ɜɫɢɱɤɢɜɴɡɪɚɫɬɢɞɚɢɡɭɱɚɜɚɬ
ɟɡɢɰɢ  ɜɥɚɞɟɟɧɟɬɨ ɧɚ ɩɨ
ɜɟɱɟ ɨɬ ɟɞɢɧ ɟɡɢɤ ɭɥɟɫɧɹɜɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɢ
ɫ ɞɪɭɝɢɯɨɪɚ ɧɚɦɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚ ɪɚɫɬɟɠɚ
ɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɚ³

ɤɧɢɝɢɫɤɨɢɬɨɪɚɡɩɨɥɚɝɚɛɢɛ
ɥɢɨɬɟɤɚɬɚ ³0\ )DPLO\ DQG

ɋɬɪɚɧɢɰɚɬɚɩɨɞɝɨɬɜɢ
ȺɧɤɚɄɈɁȺɊȿȼȺ
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От СУ "Йордан Йовков"-Тутракан:

Ново оборудване в училището в с. Нова Черна

Успешно представяне в
състезанието "PRO BONO
професионалисти в училище"

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɢ ɧɚɭɤɚɬɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬ
ɧɚ ɭɱɢɥɢɳɟɬɨ Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚ
ȼɥɚɞɟɜɚ
ɒɤɚɮɨɜɟɬɟɜɟɱɟɫɚɩɨɥɭ
ɱɟɧɢ ɢ ɞɟɰɚɬɚ ɳɟ ɫɟ ɜɴɡ
ɩɨɥɡɜɚɬɨɬɧɨɜɨɬɨɭɞɨɛɫɬɜɨ
Ɍɨɜɚɫɚɤɥɟɬɤɢɡɚɭɱɟɧɢ
ɰɢɬɟɨɬɩɴɪɜɢɞɨɩɟɬɢɤɥɚɫ
ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɰɜɟɬɨɜɟ ȼɫɹɤɨ
ɞɟɬɟɳɟɢɦɚɬɚɤɨɜɚɲɤɚɮ
ɱɟɡɚɞɚɧɟɫɟɧɚɬɨɜɚɪɜɚɫ
ɬɟɠɤɚɬɚɪɚɧɢɰɚ
ɇɚ ɤɪɚɫɢɜɢɬɟ ɦɟɛɟɥɢ ɫɟ
ɪɚɞɜɚɬɧɟɫɚɦɨɭɱɟɧɢɰɢɬɟ
ɧɨɢɭɱɢɬɟɥɢɬɟ
“ТГ”

ɫɧɨɜɧɨɭɱɢɥɢɳɟÄɋɜ
ɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣ´
ɜɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚɤɚɧ
ɞɢɞɚɬɫɬɜɚɢɫɩɟɱɟɥɢɩɪɨɟɤɬ
ɩɨ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ɉɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɫɴɜɪɟ
ɦɟɧɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɚ ɫɪɟ
ɞɚ Ɇɨɞɭɥ Ɉɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ
ɧɚ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢ ɲɤɚɮɱɟɬɚ
ɤɴɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɧɚ

О

Приказки за възрастни

Морското конче
а 28 септември в
Канев център на Русенски университет
„Ангел Кънчев“ се проведе
състезанието "PRO BONO
професионалисти в училище", организирано по проект Edu4Society и факултет
“Бизнес и мениджмънт“ под
ръководството на зам.-ректора по научноизследователската дейност - проф.
д-р Диана Антонова.
В състезанието участваха учениците Яна Куца-

Н

рова, Денислав Маринов и
Айсен Вели от 11б клас на
СУ "Йордан Йовков"-Тутракан, които се представиха
блестящо, информираха от
училището. Сертификати и
грамоти им връчи доц. д-р
инж. Александър Петков декан на факултет "Бизнес
и мениджмънт".
Заедно с учениците бяха
Пенка Иванова и Дияна Нейчева, учители в СУ "Йордан
Йовков".
В състезанието участ-

ваха 60 ученици, разделени
на 10 отбора с ментори
- студенти от факултета
по „Бизнес и мениджмънт“.
Участниците работиха в
групи, прилагащи методите
на Едруард де Боно „Шестте мислещи шапки“, според
които всеки отборен играч
има определена роля. Прилагайки креативни методи,
участниците разработиха
бизнес идеи и създадоха рекламни клипове за продукти.

орското конче има
на корема си торба. И когато го
питат:
- Кондуктор ли сте или
раздавач?
Морското конче гордо
отговаря:
- Аз съм баща и в тази
торба са децата ми.
Много странно. Децата
са грижа на майките и не
е работа на бащата да
ходи с торба пълна с деца.
- Защо? Може би жена ви
е напуснала или сте овдо-

М

вели? - питат го всички.
- Нито ме е напуснала
жена ми, нито съм вдовец.
Разберете аз съм баща добросъвестно отговаря
кончето.
Обаче никой не го разбира. Какво като е баща?
Няма ли си друга работа
- например, да играе на
шах. Вижда се, че е много
подходящо за това.
Подходящо е, разбира се,
и с удоволствие би пои- баща. А щом е така - за
грало. Но разберете, то какъв шах може да става
е баща, съвсем истински дума...

“ТГ”

Един истински творец

Анастасия ЯКОВА
ората са като звездите. Многобройни на
небето, многобройни
на земята! Блестят със
собствена излъчвана светлина ! А много от тях не ги
забелязваме, макар че знаем
за тяхното съществуване.
Тези мисли витаят в главата ми след срещата с
един скромен тутраканец.
А има за какво да блести в
пространството!
Казва се Цветан Йорданов, на 57-годишен, роден
в с.Бреница и израснал в
Тутракан. Завършил Механотехникум в гр.Русе
и целият му трудов път
протича в Тутракан. От
малък се увлича от спорта
това определя неговия път.
Става един от най-добрите футболисти в местния

Х

футболен отбор. Известен
голмайстор и дългогодишен капитан на отбора.
Тутраканският отбор „Панайот Хитов” бе прочут в

спортното пространство.
Но спортуването е до време. Още от ученическите
години Цветан има и друг
интерес. От природни материали изработва различни предмети. Това е между
другото, защото времето
е заангажирано с работа,
семейството, децата.
За съжаление при изпълнение на ежедневна работа,
пада от височина и контузията става неизлечима.
Остава инвалид и се придвижва с помощни средства.
Това не го отчайва, отдава се на любимото хоби,
като творчеството му и
фантазията са безкрайни. Това видях в скромния
апартамент в к-с „Възходи".

Какво ме впечатли? Може
би стотина творения с
удивителни творчески идеи
и прецизност. Не видях две
еднакви сред тях. А материалите са отпадъчни
- различни по вид и размер
миди, кости и хриле от риби
и от други животни, клонки
от дървета с невероятна
обработка. За допълнение
са използвани красиви пера
от птици, бодли от храсти,
бои, лепила, лакове и това,
което не ти идва на ум. На
масата присъстват в различни пози змии, крокодили,

пеликани, щрауси и красиви
по цвят и естетика риби.
Изненада е, че присъстват
и дърворезбовани предмети
с удивителна точност и
прецизност. Не може да се
разкаже всичко, трябва да
се види! „Когато започна
да изработвам нещо, изключвам всичко и се съсредоточавам, увличам се все
повече и не усещам как са
минали часове." - споделя
Цветан. Човек трябва да
има безкрайна фантазия и
творческо умение, за да
създава това.

Въпреки своята инвалидност, Цветан може да
бъде полезен с тази дейност, например, да твори
в Етнографския комплекс
"Рибарска махала". Може
да се помисли за полезните
възможности на Цветан
Йорданов и да му се помогне. Това ще бъде полезно
и за него и за града. На
неговите творения ще се
радват и гостите при посещенията в Тутракан, който
освен туристически, вече
е и Град на Българската
бойна слава.
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ОБЯВА
ɋɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾɝɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛ
ɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɚɧɚɫɚɣɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɧɚɚɞɪɟɫKWWSWXWUDNDQHJRYEJ ɟɨɛɹɜɟɧɩɭɛɥɢɱɟɧɬɴɪɝɫ
ɹɜɧɨɧɚɞɞɚɜɚɧɟɡɚɩɪɨɞɚɠɛɚɧɚɧɟɞɜɢɠɢɦɢɦɨɬ±ɱɚɫɬɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳ ɩɨɡɟɦɥɟɧ ɢɦɨɬ
ʋɫɩɥɨɳɨɬɬɪɢɫɬɚɩɟɬɞɟɫɟɬɢɲɟɫɬ
ɤɜɦɞɤɚɫɧɚɱɢɧɧɚɬɪɚɣɧɨɩɨɥɡɜɚɧɟÄɡɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɪɭɞ
ɢɨɬɞɢɯ´ɱɟɬɜɴɪɬɚɤɚɬɟɝɨɪɢɹɧɚɯɨɞɹɳɫɟɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚ
ɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧȿɄȺɌɌȿɦɟɫɬɧɨɫɬÄɁɚɞɛɨɥɧɢɰɚɬɚ´ɩɨ
ɄɄɄɊɧɚɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɍɴɪɝɴɬ ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɩɪɢ ɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ
ɬɪɢɫɬɚɱɟɬɢɪɢɞɟɫɟɬɢɱɟɬɢɪɢɥɟɜɚɥɟɜɚ
ɋɬɴɩɤɚɬɚɡɚɧɚɞɞɚɜɚɧɟɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚ ɞɟɫɟɬɩɪɨɰɟɧ
ɬɚ ɨɬɨɛɹɜɟɧɚɬɚɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɴɬɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚɬɪɢɞɟ
ɫɟɬɢɱɟɬɢɪɢɥɟɜɚɢɱɟɬɢɪɢɞɟɫɟɬɫɬɨɬɢɧɤɢɥɟɜɚɫɟɜɧɚɫɹɜ
ɫɪɨɤɜɫɪɨɤɨɬɝɞɨɱɚɫɚɧɚɝɩɨ
ɛɚɧɤɨɜɚɫɦɟɬɤɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɫɨɱɟɧɚɜɁɚɩɨɜɟɞ
ʋɊȾɝ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟɡɚɤɭɩɢɥɢɬɪɴɠɧɢɤɧɢɠɚɦɨɝɚɬɞɚɢɡɜɴɪɲɜɚɬ
ɨɝɥɟɞɧɚɢɦɨɬɢɬɟɫɥɟɞɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚɡɚɹɜɤɚɜȾɢɪɟɤɰɢɹ
ÄɈɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɢɫɬɨɩɚɧɫɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢɫɬɚɹʋ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɥɢɧɚɬɟɥ
ɌɪɴɠɧɚɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɡɚɤɭɩɟɧɚɨɬȾɢɪɟɤ
ɰɢɹÄɈɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɢɫɬɨɩɚɧɫɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢ´ ɋɬɚɹʋ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ ɜɫɪɨɤɨɬɝɞɨɱ
ɧɚɝɫɪɟɳɭɫɭɦɚɬɚɨɬ ɞɜɚɞɟɫɟɬɢɱɟɬɢɪɢ
ɥɟɜɚ ɥɟɜɚɫȾȾɋɩɥɚɬɢɦɢɧɚɤɚɫɚɬɚɤɴɦÄɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧ
ɰɟɧɬɴɪ´ɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɥɢɩɨɛɚɧɤɨɜɩɴɬɩɨɫɦɟɬɤɚ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɡɪɢɱɧɨɩɨɫɨɱɟɧɚɜɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾ
ɝ
Ɍɴɪɝɴɬ ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ  ɝ ɨɬ  ɱɚɫɚ
ɜ Ɂɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚ ɡɚɥɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɭɥ
Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚʋ
ɉɪɢɧɟɹɜɹɜɚɧɟɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɩɨɜɬɨɪɟɧɬɴɪɝɳɟɫɟɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɚɝɜɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚʋɩɪɢɫɴɳɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹɨɬ
ɱɚɫɚ
ɄɊȺȿɇɋɊɈɄɁȺɉɈȾȺȼȺɇȿɇȺɌɊɔɀɇȺɌȺȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂəɁȺɍɑȺɋɌɂȿȼɌɔɊȽȺɝɱ ɜ
Äɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧɰɟɧɬɴɪ´ɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ 
ȾɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɦɨɠɟɬɟɞɚɩɨɥɭɱɢɬɟɧɚKWWS
WXWUDNDQHJRYEJɤɚɤɬɨɢɧɚɬɟɥɢɥɢɧɚɦɹɫɬɨɜ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɬɚɹʋ
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ОБЯВА
ɋɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾɝɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛ
ɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɚɧɚɫɚɣɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɧɚɚɞɪɟɫKWWSWXWUDNDQHJRYEJ ɟɨɛɹɜɟɧɩɭɛɥɢɱɟɧɬɴɪɝɫ
ɹɜɧɨɧɚɞɞɚɜɚɧɟɡɚɩɪɨɞɚɠɛɚɧɚɧɟɞɜɢɠɢɦɢɦɨɬ±ɱɚɫɬɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳ ɩɨɡɟɦɥɟɧ ɢɦɨɬ
ʋɫɩɥɨɳɨɬɩɟɬɫɬɨɬɢɧɫɟɞɟɦɞɟɫɟɬɢ
ɬɪɢɤɜɦɞɤɚɫɧɚɱɢɧɧɚɬɪɚɣɧɨɩɨɥɡɜɚɧɟÄɡɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ
ɬɪɭɞɢɨɬɞɢɯ´ɱɟɬɜɴɪɬɚɤɚɬɟɝɨɪɢɹɧɚɯɨɞɹɳɫɟɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨ
ɧɚɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧȿɄȺɌɌȿɦɟɫɬɧɨɫɬÄɁɚɞɛɨɥɧɢɰɚɬɚ´
ɩɨɄɄɄɊɧɚɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɍɴɪɝɴɬ ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɩɪɢ ɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ
ɩɟɬɫɬɨɬɢɧɩɟɬɞɟɫɟɬɢɱɟɬɢɪɢɥɟɜɚɥɟɜɚ
ɋɬɴɩɤɚɬɚɡɚɧɚɞɞɚɜɚɧɟɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚ ɞɟɫɟɬɩɪɨɰɟɧ
ɬɚ ɨɬɨɛɹɜɟɧɚɬɚɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɴɬɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚɩɟɬ
ɞɟɫɟɬɢɩɟɬɥɟɜɚɢɱɟɬɢɪɢɞɟɫɟɬɫɬɨɬɢɧɤɢɥɟɜɚɫɟɜɧɚɫɹɜ
ɫɪɨɤɜɫɪɨɤɨɬɝɞɨɱɚɫɚɧɚɝɩɨ
ɛɚɧɤɨɜɚɫɦɟɬɤɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɫɨɱɟɧɚɜɁɚɩɨɜɟɞ
ʋɊȾɝ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟɡɚɤɭɩɢɥɢɬɪɴɠɧɢɤɧɢɠɚɦɨɝɚɬɞɚɢɡɜɴɪɲɜɚɬ
ɨɝɥɟɞɧɚɢɦɨɬɢɬɟɫɥɟɞɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚɡɚɹɜɤɚɜȾɢɪɟɤɰɢɹ
ÄɈɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɢɫɬɨɩɚɧɫɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢɫɬɚɹʋ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɥɢɧɚɬɟɥ
ɌɪɴɠɧɚɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɡɚɤɭɩɟɧɚɨɬȾɢɪɟɤ
ɰɢɹÄɈɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɢɫɬɨɩɚɧɫɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢ´ ɋɬɚɹʋ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ ɜɫɪɨɤɨɬɝɞɨɱ
ɧɚɝɫɪɟɳɭɫɭɦɚɬɚɨɬ ɞɜɚɞɟɫɟɬɢɱɟɬɢɪɢ
ɥɟɜɚ ɥɟɜɚɫȾȾɋɩɥɚɬɢɦɢɧɚɤɚɫɚɬɚɤɴɦÄɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧ
ɰɟɧɬɴɪ´ɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɥɢɩɨɛɚɧɤɨɜɩɴɬɩɨɫɦɟɬɤɚ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɡɪɢɱɧɨɩɨɫɨɱɟɧɚɜɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾ
ɝ
Ɍɴɪɝɴɬ ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ  ɝ ɨɬ  ɱɚɫɚ
ɜ Ɂɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚ ɡɚɥɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɭɥ
Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚʋ
ɉɪɢɧɟɹɜɹɜɚɧɟɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɩɨɜɬɨɪɟɧɬɴɪɝɳɟɫɟɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɚɝɜɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚʋɩɪɢɫɴɳɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹɨɬ
ɱɚɫɚ
ɄɊȺȿɇɋɊɈɄɁȺɉɈȾȺȼȺɇȿɇȺɌɊɔɀɇȺɌȺȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂəɁȺɍɑȺɋɌɂȿȼɌɔɊȽȺɝɱ ɜ
Äɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧɰɟɧɬɴɪ´ɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ 
ȾɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɦɨɠɟɬɟɞɚɩɨɥɭɱɢɬɟɧɚKWWS
WXWUDNDQHJRYEJɤɚɤɬɨɢɧɚɬɟɥɢɥɢɧɚɦɹɫɬɨɜ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɬɚɹʋ
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ОБЯВА
ɋɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾɝɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛ
ɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɚɧɚɫɚɣɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɧɚɚɞɪɟɫKWWSWXWUDNDQHJRYEJ ɟɨɛɹɜɟɧɩɭɛɥɢɱɟɧɬɴɪɝɫ
ɹɜɧɨɧɚɞɞɚɜɚɧɟɡɚɩɪɨɞɚɠɛɚɧɚɧɟɞɜɢɠɢɦɢɦɨɬ±ɱɚɫɬɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳ ɩɨɡɟɦɥɟɧ ɢɦɨɬ
ʋɫɩɥɨɳɨɬɟɞɢɧɞɟɤɚɪɢɩɟɬɞɟɫɟɬɢ
ɞɟɜɟɬɤɜɦɞɤɚɫɧɚɱɢɧɧɚɬɪɚɣɧɨɩɨɥɡɜɚɧɟÄɡɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ
ɬɪɭɞɢɨɬɞɢɯ´ɱɟɬɜɴɪɬɚɤɚɬɟɝɨɪɢɹɧɚɯɨɞɹɳɫɟɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨ
ɧɚɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧȿɄȺɌɌȿɦɟɫɬɧɨɫɬÄɁɚɞɛɨɥɧɢɰɚɬɚ´
ɩɨɄɄɄɊɧɚɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɍɴɪɝɴɬɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɩɪɢɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚ
ɯɢɥɹɞɚɫɟɞɟɦɞɟɫɟɬɢɲɟɫɬɥɟɜɚɥɟɜɚ
ɋɬɴɩɤɚɬɚɡɚɧɚɞɞɚɜɚɧɟɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚ ɞɟɫɟɬɩɪɨɰɟɧ
ɬɚ ɨɬɨɛɹɜɟɧɚɬɚɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɴɬɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚɫɬɨ
ɢɫɟɞɟɦɥɟɜɚɢɲɟɫɬɞɟɫɟɬɫɬɨɬɢɧɤɢɥɟɜɚɫɟɜɧɚɫɹɜɫɪɨɤ
ɜ ɫɪɨɤ ɨɬ  ɝ ɞɨ  ɱɚɫɚ ɧɚ  ɝ ɩɨ
ɛɚɧɤɨɜɚɫɦɟɬɤɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɫɨɱɟɧɚɜɁɚɩɨɜɟɞ
ʋɊȾɝ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟɡɚɤɭɩɢɥɢɬɪɴɠɧɢɤɧɢɠɚɦɨɝɚɬɞɚɢɡɜɴɪɲɜɚɬ
ɨɝɥɟɞɧɚɢɦɨɬɢɬɟɫɥɟɞɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚɡɚɹɜɤɚɜȾɢɪɟɤɰɢɹ
ÄɈɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɢɫɬɨɩɚɧɫɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢɫɬɚɹʋ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɥɢɧɚɬɟɥ
ɌɪɴɠɧɚɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɡɚɤɭɩɟɧɚɨɬȾɢɪɟɤ
ɰɢɹÄɈɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɢɫɬɨɩɚɧɫɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢ´ ɋɬɚɹʋ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ ɜɫɪɨɤɨɬɝɞɨɱ
ɧɚɝɫɪɟɳɭɫɭɦɚɬɚɨɬ ɞɜɚɞɟɫɟɬɢɱɟɬɢɪɢ
ɥɟɜɚ ɥɟɜɚɫȾȾɋɩɥɚɬɢɦɢɧɚɤɚɫɚɬɚɤɴɦÄɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧ
ɰɟɧɬɴɪ´ɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɥɢɩɨɛɚɧɤɨɜɩɴɬɩɨɫɦɟɬɤɚ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɡɪɢɱɧɨɩɨɫɨɱɟɧɚɜɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾ
ɝ
Ɍɴɪɝɴɬ ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ  ɝ ɨɬ  ɱɚɫɚ
ɜ Ɂɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚ ɡɚɥɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɭɥ
Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚʋ
ɉɪɢɧɟɹɜɹɜɚɧɟɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɩɨɜɬɨɪɟɧɬɴɪɝɳɟɫɟɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɚɝɜɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚʋɩɪɢɫɴɳɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹɨɬ
ɱɚɫɚ
ɄɊȺȿɇɋɊɈɄɁȺɉɈȾȺȼȺɇȿɇȺɌɊɔɀɇȺɌȺȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂəɁȺɍɑȺɋɌɂȿȼɌɔɊȽȺɝɱ ɜ
Äɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧɰɟɧɬɴɪ´ɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ 
ȾɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɦɨɠɟɬɟɞɚɩɨɥɭɱɢɬɟɧɚKWWS
WXWUDNDQHJRYEJɤɚɤɬɨɢɧɚɬɟɥɢɥɢɧɚɦɹɫɬɨɜ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɬɚɹʋ
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ɋɋɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾɝɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛ
ɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɚɧɚɫɚɣɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɧɚɚɞɪɟɫKWWSWXWUDNDQHJRYEJ ɟɨɛɹɜɟɧɩɭɛɥɢɱɟɧɬɴɪɝɫ
ɹɜɧɨɧɚɞɞɚɜɚɧɟɡɚɩɪɨɞɚɠɛɚɧɚɧɟɞɜɢɠɢɦɢɦɨɬ±ɱɚɫɬɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳ ɩɨɡɟɦɥɟɧ ɢɦɨɬ
ʋɫɩɥɨɳɨɬɬɪɢɫɬɚɲɟɫɬɞɟɫɟɬɢɬɪɢ
ɤɜɦɞɤɚɫɧɚɱɢɧɧɚɬɪɚɣɧɨɩɨɥɡɜɚɧɟÄɡɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɪɭɞ
ɢɨɬɞɢɯ´ɱɟɬɜɴɪɬɚɤɚɬɟɝɨɪɢɹɧɚɯɨɞɹɳɫɟɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚ
ɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧȿɄȺɌɌȿɦɟɫɬɧɨɫɬÄɁɚɞɛɨɥɧɢɰɚɬɚ´ɩɨ
ɄɄɄɊɧɚɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɍɴɪɝɴɬ ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɩɪɢ ɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ
ɬɪɢɫɬɚɩɟɬɞɟɫɟɬɢɟɞɢɧɥɟɜɚɥɟɜɚ
ɋɬɴɩɤɚɬɚɡɚɧɚɞɞɚɜɚɧɟɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚ ɞɟɫɟɬɩɪɨɰɟɧ
ɬɚ ɨɬɨɛɹɜɟɧɚɬɚɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɴɬɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚɬɪɢɞɟ
ɫɟɬɢɩɟɬɥɟɜɚɢɞɟɫɟɬɫɬɨɬɢɧɤɢɥɟɜɚɫɟɜɧɚɫɹɜɫɪɨɤɜɫɪɨɤ
ɨɬɝɞɨɱɚɫɚɧɚɝɩɨɛɚɧɤɨɜɚ
ɫɦɟɬɤɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɫɨɱɟɧɚɜɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾ
ɝ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟɡɚɤɭɩɢɥɢɬɪɴɠɧɢɤɧɢɠɚɦɨɝɚɬɞɚɢɡɜɴɪɲɜɚɬ
ɨɝɥɟɞɧɚɢɦɨɬɢɬɟɫɥɟɞɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚɡɚɹɜɤɚɜȾɢɪɟɤɰɢɹ
ÄɈɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɢɫɬɨɩɚɧɫɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢɫɬɚɹʋ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɥɢɧɚɬɟɥ
ɌɪɴɠɧɚɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɡɚɤɭɩɟɧɚɨɬȾɢɪɟɤ
ɰɢɹÄɈɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɢɫɬɨɩɚɧɫɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢ´ ɋɬɚɹʋ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ ɜɫɪɨɤɨɬɝɞɨɱ
ɧɚɝɫɪɟɳɭɫɭɦɚɬɚɨɬ ɞɜɚɞɟɫɟɬɢɱɟɬɢɪɢ
ɥɟɜɚ ɥɟɜɚɫȾȾɋɩɥɚɬɢɦɢɧɚɤɚɫɚɬɚɤɴɦÄɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧ
ɰɟɧɬɴɪ´ɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɥɢɩɨɛɚɧɤɨɜɩɴɬɩɨɫɦɟɬɤɚ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɡɪɢɱɧɨɩɨɫɨɱɟɧɚɜɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾ
ɝ
Ɍɴɪɝɴɬ ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ  ɝ ɨɬ  ɱɚɫɚ
ɜ Ɂɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚ ɡɚɥɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɭɥ
Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚʋ
ɉɪɢɧɟɹɜɹɜɚɧɟɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɩɨɜɬɨɪɟɧɬɴɪɝɳɟɫɟɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɚɝɜɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚʋɩɪɢɫɴɳɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹɨɬ
ɱɚɫɚ
ɄɊȺȿɇɋɊɈɄɁȺɉɈȾȺȼȺɇȿɇȺɌɊɔɀɇȺɌȺȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂəɁȺɍɑȺɋɌɂȿȼɌɔɊȽȺɝɱ ɜ
Äɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧɰɟɧɬɴɪ´ɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ 
ȾɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɦɨɠɟɬɟɞɚɩɨɥɭɱɢɬɟɧɚKWWS
WXWUDNDQHJRYEJɤɚɤɬɨɢɧɚɬɟɥɢɥɢɧɚɦɹɫɬɨɜ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɬɚɹʋ
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ɋɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾɝɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛ
ɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɚɧɚɫɚɣɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɧɚɚɞɪɟɫKWWSWXWUDNDQHJRYEJ ɟɨɛɹɜɟɧɩɭɛɥɢɱɟɧɬɴɪɝɫ
ɹɜɧɨɧɚɞɞɚɜɚɧɟɡɚɩɪɨɞɚɠɛɚɧɚɧɟɞɜɢɠɢɦɢɦɨɬ±ɱɚɫɬɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳ ɩɨɡɟɦɥɟɧ ɢɦɨɬ
ʋɫɩɥɨɳɨɬɩɟɬɫɬɨɬɢɧɨɫɟɦɞɟɫɟɬɢ
ɩɟɬɤɜɦɞɤɚɫɧɚɱɢɧɧɚɬɪɚɣɧɨɩɨɥɡɜɚɧɟÄɡɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ
ɬɪɭɞɢɨɬɞɢɯ´ɱɟɬɜɴɪɬɚɤɚɬɟɝɨɪɢɹɧɚɯɨɞɹɳɫɟɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨ
ɧɚɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧȿɄȺɌɌȿɦɟɫɬɧɨɫɬÄɁɚɞɛɨɥɧɢɰɚɬɚ´
ɩɨɄɄɄɊɧɚɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɍɴɪɝɴɬ ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɩɪɢ ɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ
ɩɟɬɫɬɨɬɢɧɲɟɫɬɞɟɫɟɬɢɩɟɬɥɟɜɚɥɟɜɚ
ɋɬɴɩɤɚɬɚɡɚɧɚɞɞɚɜɚɧɟɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚ ɞɟɫɟɬɩɪɨɰɟɧ
ɬɚ ɨɬɨɛɹɜɟɧɚɬɚɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɴɬɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚɩɟɬɞɟ
ɫɟɬɢɲɟɫɬɥɟɜɚɢɩɟɬɞɟɫɟɬɫɬɨɬɢɧɤɢɥɟɜɚɫɟɜɧɚɫɹɜɫɪɨɤ
ɜ ɫɪɨɤ ɨɬ  ɝ ɞɨ  ɱɚɫɚ ɧɚ  ɝ ɩɨ
ɛɚɧɤɨɜɚɫɦɟɬɤɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɫɨɱɟɧɚɜɁɚɩɨɜɟɞ
ʋɊȾɝ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟɡɚɤɭɩɢɥɢɬɪɴɠɧɢɤɧɢɠɚɦɨɝɚɬɞɚɢɡɜɴɪɲɜɚɬ
ɨɝɥɟɞɧɚɢɦɨɬɢɬɟɫɥɟɞɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚɡɚɹɜɤɚɜȾɢɪɟɤɰɢɹ
ÄɈɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɢɫɬɨɩɚɧɫɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢɫɬɚɹʋ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɥɢɧɚɬɟɥ
ɌɪɴɠɧɚɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɡɚɤɭɩɟɧɚɨɬȾɢɪɟɤ
ɰɢɹÄɈɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɢɫɬɨɩɚɧɫɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢ´ ɋɬɚɹʋ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ ɜɫɪɨɤɨɬɝɞɨɱ
ɧɚɝɫɪɟɳɭɫɭɦɚɬɚɨɬ ɞɜɚɞɟɫɟɬɢɱɟɬɢɪɢ
ɥɟɜɚ ɥɟɜɚɫȾȾɋɩɥɚɬɢɦɢɧɚɤɚɫɚɬɚɤɴɦÄɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧ
ɰɟɧɬɴɪ´ɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɥɢɩɨɛɚɧɤɨɜɩɴɬɩɨɫɦɟɬɤɚ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɡɪɢɱɧɨɩɨɫɨɱɟɧɚɜɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾ
ɝ
Ɍɴɪɝɴɬ ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ  ɝ ɨɬ  ɱɚɫɚ
ɜ Ɂɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚ ɡɚɥɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɭɥ
Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚʋ
ɉɪɢɧɟɹɜɹɜɚɧɟɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɩɨɜɬɨɪɟɧɬɴɪɝɳɟɫɟɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɚɝɜɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚʋɩɪɢɫɴɳɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹɨɬ
ɱɚɫɚ
ɄɊȺȿɇɋɊɈɄɁȺɉɈȾȺȼȺɇȿɇȺɌɊɔɀɇȺɌȺȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂəɁȺɍɑȺɋɌɂȿȼɌɔɊȽȺɝɱ ɜ
Äɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧɰɟɧɬɴɪ´ɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ 
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WXWUDNDQHJRYEJɤɚɤɬɨɢɧɚɬɟɥɢɥɢɧɚɦɹɫɬɨɜ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɬɚɹʋ

ɋɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾɝɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛ
ɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɚɧɚɫɚɣɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɧɚɚɞɪɟɫKWWSWXWUDNDQHJRYEJ ɟɨɛɹɜɟɧɩɭɛɥɢɱɟɧɬɴɪɝɫ
ɹɜɧɨɧɚɞɞɚɜɚɧɟɡɚɩɪɨɞɚɠɛɚɧɚɧɟɞɜɢɠɢɦɢɦɨɬ±ɱɚɫɬɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳ ɩɨɡɟɦɥɟɧ ɢɦɨɬ
ʋɫɩɥɨɳɨɬɬɪɢɫɬɚɞɟɜɟɬɞɟɫɟɬɢɞɜɚ
ɤɜɦɞɤɚɫɧɚɱɢɧɧɚɬɪɚɣɧɨɩɨɥɡɜɚɧɟÄɡɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɪɭɞ
ɢɨɬɞɢɯ´ɱɟɬɜɴɪɬɚɤɚɬɟɝɨɪɢɹɧɚɯɨɞɹɳɫɟɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚ
ɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧȿɄȺɌɌȿɦɟɫɬɧɨɫɬÄɁɚɞɛɨɥɧɢɰɚɬɚ´ɩɨ
ɄɄɄɊɧɚɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɍɴɪɝɴɬ ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɩɪɢ ɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ
ɬɪɢɫɬɚɫɟɞɟɦɞɟɫɟɬɢɞɟɜɟɬɥɟɜɚɥɟɜɚ
ɋɬɴɩɤɚɬɚɡɚɧɚɞɞɚɜɚɧɟɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚ ɞɟɫɟɬɩɪɨɰɟɧ
ɬɚ ɨɬɨɛɹɜɟɧɚɬɚɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɴɬɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚɬɪɢ
ɞɟɫɟɬɢɫɟɞɟɦɥɟɜɚɢɞɟɜɟɬɞɟɫɟɬɫɬɨɬɢɧɤɢɥɟɜɚɫɟɜɧɚɫɹɜ
ɫɪɨɤɜɫɪɨɤɨɬɝɞɨɱɚɫɚɧɚɝɩɨ
ɛɚɧɤɨɜɚɫɦɟɬɤɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɫɨɱɟɧɚɜɁɚɩɨɜɟɞ
ʋɊȾɝ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟɡɚɤɭɩɢɥɢɬɪɴɠɧɢɤɧɢɠɚɦɨɝɚɬɞɚɢɡɜɴɪɲɜɚɬ
ɨɝɥɟɞɧɚɢɦɨɬɢɬɟɫɥɟɞɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚɡɚɹɜɤɚɜȾɢɪɟɤɰɢɹ
ÄɈɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɢɫɬɨɩɚɧɫɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢɫɬɚɹʋ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɥɢɧɚɬɟɥ
ɌɪɴɠɧɚɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɡɚɤɭɩɟɧɚɨɬȾɢɪɟɤ
ɰɢɹÄɈɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɢɫɬɨɩɚɧɫɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢ´ ɋɬɚɹʋ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ ɜɫɪɨɤɨɬɝɞɨɱ
ɧɚɝɫɪɟɳɭɫɭɦɚɬɚɨɬ ɞɜɚɞɟɫɟɬɢɱɟɬɢɪɢ
ɥɟɜɚ ɥɟɜɚɫȾȾɋɩɥɚɬɢɦɢɧɚɤɚɫɚɬɚɤɴɦÄɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧ
ɰɟɧɬɴɪ´ɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɥɢɩɨɛɚɧɤɨɜɩɴɬɩɨɫɦɟɬɤɚ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɡɪɢɱɧɨɩɨɫɨɱɟɧɚɜɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾ
ɝ
Ɍɴɪɝɴɬ ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ  ɝ ɨɬ  ɱɚɫɚ
ɜ Ɂɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚ ɡɚɥɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɭɥ
Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚʋ
ɉɪɢɧɟɹɜɹɜɚɧɟɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɩɨɜɬɨɪɟɧɬɴɪɝɳɟɫɟɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɚɝɜɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚʋɩɪɢɫɴɳɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹɨɬ
ɱɚɫɚ
ɄɊȺȿɇɋɊɈɄɁȺɉɈȾȺȼȺɇȿɇȺɌɊɔɀɇȺɌȺȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂəɁȺɍɑȺɋɌɂȿȼɌɔɊȽȺɝɱ ɜ
Äɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧɰɟɧɬɴɪ´ɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ 
ȾɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɦɨɠɟɬɟɞɚɩɨɥɭɱɢɬɟɧɚKWWS
WXWUDNDQHJRYEJɤɚɤɬɨɢɧɚɬɟɥɢɥɢɧɚɦɹɫɬɨɜ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɬɚɹʋ
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 ȼɱɟɪɚ ɬɚɬɤɨ ɦɟ ɛɢ ɞɜɚ
ɩɴɬɢ
Ⱥɡɚɳɨɞɜɚɩɴɬɢ"
 ɉɴɪɜɢɹ ɩɴɬ ɦɟ ɛɢ ɤɚɬɨ
ɦɭ ɩɨɤɚɡɚɯ ɛɟɥɟɠɧɢɤɚ ɩɴ
ɥɟɧɫɞɜɨɣɤɢɚɜɬɨɪɢɹɤɚɬɨ
ɪɚɡɛɪɚ ɱɟ ɬɨɜɚ ɟ ɧɟɝɨɜɢɹɬ
ɛɟɥɟɠɧɢɤɨɬɟɞɧɨɜɪɟɦɟ

Ɇɟɠɞɭɩɪɢɹɬɟɥɢ
 Ɂɧɚɟɲ ɥɢ ɱɟ ɠɟɧɚɬɢ ɟ
 ɂɜɚɧɟ ɤɚɤɴɜ ɟ ɛɢɥ ɑɚ
ɛɪɟɦɟɧɧɚɨɬɦɟɧ"ɓɟɫɬɚɧɟɦ ɩɚɟɜ"
Ⱥɮɪɨɚɦɟɪɢɤɚɧɟɰɝɨɫɩɨɠɨ
ɪɨɞɧɢɧɢ
Ɂɚɳɨɦɢɫɥɢɲɬɚɤɚ"
ɇɟɳɟɫɬɚɧɟɦɤɜɢɬ
 Ⱥɦɢ ɛɢɥ ɫɟ ɟ ɩɪɨɬɢɜ ɛɟ
ȿɤɚɤɳɟɜɴɡɩɢɬɚɜɚɦɟɞɟ ɥɢɬɟ
ȼɫɴɳɧɨɫɬɬɨɣɟɛɢɥɤɨɦɚɧ
ɰɚɬɚɤɚɬɨɉɟɩɟɥɹɲɤɚɫɟɩɪɢ
ɛɢɪɚ ɫɥɟɞ ɩɨɥɭɧɨɳ Ȼɚɬɦɚɧ ɞɢɪɧɚɑɟɪɜɟɧɚɬɚɚɪɦɢɹ
Ɉɧɟɡɧɚɟɯɱɟɢɢɧɞɢɚɧɰɢ
ɤɚɪɚ ɫ ɤɦɱ ɚ ɋɧɟɠɚɧɤɚ
ɫɚɭɱɚɫɬɜɭɜɚɥɢ
ɫɩɢɫɴɫɞɠɭɞɠɟɬɚ
Ʌɹɬɨɜ
ȽɟɪɦɚɧɢɹȻɢɪɚɫɟɤɫ
Ɏɪɚɧɰɢɹȼɢɧɨɫɟɤɫ
 ɂɫɩɚɧɢɹ  Ɇɟɞ ɨɪɟɯɢ
ɫɟɤɫ
ȻɴɥɝɚɪɢɹȻɭɪɤɚɧɢɥɸɬɟ
ɧɢɰɚ ɨɫɬɚɜɢ ɦɟ ɛɟ ɫɤɚɩɚɧɚ
ɫɴɦ

Ȼɚɛɚ ɨɬɢɜɚ ɧɚ ɝɢɧɟɤɨɥɨɝ
ɋɴɛɥɢɱɚ ɫɟ ɢ ɥɹɝɚ ɧɚ ɦɚɝɚ
ɪɟɬɨɋɥɟɞɤɚɬɨɹɩɪɟɝɥɟɠɞɚɬ
ɬɹɫɢɬɪɴɝɜɚɧɨɧɚɜɪɚɬɚɬɚɫɟ
ɨɛɪɴɳɚɤɴɦɦɥɚɞɢɹɥɟɤɚɪɢ
ɤɚɡɜɚ
 Ⱥ ɛɟ ɦɨɦɱɟ ɬɟɛɟ ɦɚɣɤɚ
ɬɢɡɧɚɟɥɢɬɟɤɚɤɜɨɪɚɛɨɬɢɲ"

Ɂɢɦɚɬɚ ɤɪɟɳɢ  Ɋɚɤɢɹ
 Ɂɞɪɚɜɟɣɬɟ ɬɪɹɛɜɚɬ ɦɢ
Ƚɪɟɹɧɚɱɟɤɚɤɴɜɬɨɟɫɬɭɞ
ɚɧɬɢɞɟɩɪɟɫɚɧɬɢ
ɉɪɨɥɟɬɬɚɩɴɥɧɚɫɥɸɛɨɜɧɢ
Ⱥɪɟɰɟɩɬɚɢɦɚɬɟɥɢ"
 Ȼɪɚɱɧɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɨ ɧɟ ɟɦɨɰɢɢɧɚɫɬɨɹɬɟɥɧɨɢɡɢɫɤɜɚ
ɒɚɦɩɚɧɫɤɨȼɟɞɧɚɝɚ
ɫɬɢɝɚɥɢ"
Ʌɹɬɨɬɨɫɩɪɟɫɴɯɧɚɥɨɝɴɪɥɨ
ȺɫɟɝɚɞɟɰɚɄɢɪɱɨɳɟɧɢ ɯɪɢɩɬɢ  Ȼɢɪɚ Ɉɯɥɚɞɢ ɬɹ
ɥɨɬɨɩɪɟɝɪɹɥɨɟ
ɤɚɠɟɤɨɥɤɨɟ
ɂ ɫɚɦɨ ɟɫɟɧɬɚ ɢɞɜɚ ɬɢɯɨ
Ƚɨɫɩɨɠɨ
 Ʉɢɪɟ ɫɟɝɚ ɢɡɜɚɞɢ ɦɨɟɬɨ ɫɥɚɝɚ ɧɟɠɧɨ ɪɴɤɚ ɧɚ ɪɚɦɨɬɨ
ɦɨɦɱɟɪɴɱɢɱɤɢɬɟɨɬɞɠɨɛɱɟ ɬɢɢɞɹɜɨɥɢɬɨɤɚɡɜɚ
ȿɟɟɩɨɤɨɧɹɱɟ"
ɬɚɬɚɢɩɚɤɩɪɟɛɪɨɣ
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ɞɚ ɩɢɲɟ ɰɹɥɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɢ ɬɨ ɧɚ ɤɢɪɢɥɢɰɚ Ɍɚɤɢɜɚ ɧɟɳɚ
ɫɟɩɪɚɜɟɯɚɜɦɢɧɚɥɨɬɨɢɫɢɟɱɢɫɬɚɧɚɯɪɨɧɢɡɴɦɈɛɚɱɟ
ȼɟɡɧɢɬɟɨɛɢɱɚɬɚɧɚɯɪɨɧɢɡɦɢɬɟɦɚɤɚɪɞɚɧɟɫɢɩɪɢɡɧɚɜɚɬ
ɂɫɥɟɞɤɚɬɨɫɬɟɫɟɨɬɱɟɥɢɬɚɤɚɞɚɫɟɤɚɠɟɡɚɩɨɱɜɚɩɪɚɡ
ɧɢɤɴɬɉɨɩɪɢɧɰɢɩȼɟɡɧɢɬɟɧɟɩɢɹɬɧɨɤɚɬɨɡɚɩɨɱɧɚɬ«ɨɱɢ
ɬɟɛɥɹɫɜɚɬɜɫɢɱɤɢɨɬɤɨɦɩɚɧɢɹɬɚɢɦɫɬɚɜɚɬɦɢɥɢɧɚɣɜɟɱɟ
ɜɢɟɞɟɬɨɫɬɟɢɦɩɨɞɚɪɢɥɢɄɧɢɝɚɚɥɛɭɦɂɜɫɢɱɤɨɟɞɨɛɪɟ
ɞɨɤɚɬɨɫɟɩɨɦɧɢɉɨɫɥɟɢɞɜɚɡɚɬɴɦɧɟɧɢɟɤɥɸɦɧɚɥɚɝɥɚɜɚ
ɢɦɚɯɦɭɪɥɭɤɧɚɫɭɬɪɢɧɬɚɈɛɚɱɟɬɚɡɢɱɚɫɬɨɬɩɪɚɡɧɢɤɚɟ
ɬɢɩɢɱɧɚɡɚɜɫɢɱɤɢɛɴɥɝɚɪɫɤɢɡɨɞɢɢ
Ɍɚ ɬɚɤɚ ɫ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɞɟɧ ɧɚ ɡɨɞɢɹ ȼɟɡɧɢ ɢ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ
ɨɫɬɚɧɚɥɢ

Продавам
5 бр. автомобилни гуми - 13 цола,
летни, в комплект с джанти,
много запазени.
GSM: 0898 628 378

П

Ⱥɫɬɪɨɥɨɝɴɬ

Сканди

Продавам
апартамент с красив изглед!
За инфорамция:
тел.0895 425 453 - А. Якова

СУДОКУ

СМЯХ
ɋɤɴɩɚɤɚɤɜɨɞɚɬɢɩɨɞɚɪɹ
ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹɞɟɧ"
ɑɟɫɬɧɨɤɚɡɚɧɨɫɤɴɩɢɨɳɟ
ɧɟɦɨɝɚɞɚɪɟɲɚ
 Ɉ ɧɹɦɚ ɩɪɨɛɥɟɦ Ⱦɚɜɚɦ
ɬɢ ɨɳɟ ɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɞɚ ɫɢ
ɩɨɦɢɫɥɢɲ
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Есенни спортни прояви в Тутракан

ри спортни състезания се проведоха през
последната седмица
на м.септември, организирани от Община Тутракан.
Регатата по река Дунав,
която зареди своите учас-

Т

тници с приятни емоции
и незабравими изживявания във водите на „Синия
Дунав”, се проведе на 22
септември.
В турнира по волейбол
взеха участие пет отбора,

а срещите между тях се
състояха на 27 и 28 септември. След елиминация
в първия ден останаха три
отбора, които си разделиха призовите места.
На 1-во място се класира отборът на гостите
от гр.Главиница,
следван от отбора на Община
Тутракан и отбора на с. Шуменци.
Последното
спортно състезание се проведе
на 29-ти септември. В турнира по
стрийтбол взеха
участие шест
отбора от по
двама участника.
Въпреки неблагоприятното време
те се забавляваха и показаха на
какво са способни
на коша. Първи
е отборът на
Борко и Борко, на
2-ро място - отборът на Марти

и Николай (внуче и дядо), а
трети е отборът на Данчо
и Моньо.
Призьорите в различните
състезания получиха своите награди осигурени от
Община Тутракан.
“ТГ”

мЕДЕНа въпросителница

Мамо,прочети ми!
ƮǅƿǋǁǍǂǕǇǋǅƞǗǍǄǋƾǂǃǇǋ
ɟɞɧɚ ɝɨɪɚ ɫɪɟɞ ɛɭɤɢ
ɫɬɚɪɢɞɜɟɡɚɣɱɟɬɚɞɨ
ɛɪɢ ɞɪɭɝɚɪɢ  ɠɢɜɟɥɢ
ɞɪɭɠɧɨ ɢ ɱɟɫɬɢɬɨ ɢ ɜ ɞɴɠɞ
ɢɜɫɥɴɧɰɟɧɚɨɬɤɪɢɬɨɉɨɞ
ɤɥɨɧɟɫɬɛɭɤɫɩɹɥɋɢɜɨɞɪɟɲ
ɤɨ ɩɨɞ ɦɥɚɞɚ ɲɢɩɤɚ  Ȼɴɪ
ɡɨɛɟɠɤɨ Ɂɚ ɬɹɯ ɨɬ ɜɫɢɱɤɨ
ɧɚ ɡɟɦɹɬɚ ɧɚɣɯɭɛɚɜɚ ɛɢɥɚ
ɝɨɪɚɬɚɇɨɟɬɨɱɟɞɨɲɥɚɬɴ
ɞɹɜɚɥɢɫɢɰɚɯɢɬɪɚɢɥɭɤɚɜɚ
ɂɡɬɪɴɩɧɚɥɢɜɝɨɪɚɬɚɜɫɢɱɤɢ
ɡɚɦɥɴɤɧɚɥɢɳɭɪɰɢɢɩɬɢɱɤɢ
ɢɛɴɪɡɨɤɪɢɥɚɤɚɬɨɜɹɬɴɪɪɚɡ
ɩɪɴɫɧɚɥɚɫɟɧɨɜɢɧɚɬɚ
 ɉɚɡɟɬɟ ɫɟ ɳɨɦ ɩɚɞɧɟ
ɦɪɚɤȼɝɨɪɚɬɚɫɟɟɜɦɴɤɧɚɥ
ɜɪɚɝ
 Ʉɚɤɜɨ ɞɚ ɩɪɚɜɢɦ ɋɢ
ɜɨɞɪɟɲɤɨ"
 Ʉɴɞɟ ɞɚ ɢɞɟɦ Ȼɴɪɡɨ
ɛɟɠɤɨ"
ɑɚɤ ɜ ɬɴɦɧɨ ɡɚɣɰɢɬɟ ɪɟ

В

ɲɢɥɢɱɟɨɳɟɭɬɪɟɫɞɪɭɠɧɢ
ɫɢɥɢ ɜ ɧɚɣɯɭɛɚɜɢɹ ɝɨɪɫɤɢ
ɤɴɬɤɴɳɭɪɤɚɳɟɫɢɩɨɫɬɪɨɹɬ
 ɋɬɪɨɟɠɴɬ ɩɨɱɜɚ ɭɬɪɟ
ɧɨɳɟɫɩɢɦɥɢɬɚɹɧɨɳ"
Ⱦɚɧɨ
ɉɨɞɫɤɨɱɢɥ Ȼɴɪɡɨɛɟɠɤɨ
Ⱥɯ ɞɚɥɢ ɬɚɡ ɫɭɬɪɢɧ ɫɟ ɭɫ
ɩɚɯ"Ⱥɞɧɟɫɡɚɩɨɱɜɚɦɟɫɬɪɨ
ɟɠɚ ɋɟɝɚ ɛɟɝɨɦ ɀɢɜɨɬ ɢ
ɡɞɪɚɜɟɞɨɜɟɱɟɪɚɳɟɟɝɨɬɨɜɚ
ɢɧɚɲɚɬɚɤɴɳɭɪɤɚɧɨɜɚ
 ɓɟ ɩɨɱɜɚɦɟ ɥɢ" ɋɴɦɧɚ
ɜɟɱɟɢɡɜɢɤɚɥɨɳɟɨɬɞɚɥɟɱɟ
ɡɚɫɦɹɧɢɜɟɫɟɥȻɴɪɡɨɛɟɠɤɨ
ɉɪɢɹɬɟɥɹɬ ɦɭ ɋɢɜɨɞɪɟɲɤɨ
ɨɝɪɹɧ ɨɬ ɩɴɪɜɢɬɟ ɥɴɱɢ ɪɚɡ
ɬɴɪɤɚɥɫɴɧɟɧɨɨɱɢ
ɈɯɥɨɲɨɫɩɚɯɧɨɳɟɫȾɚ
ɩɨɱɧɟɦɭɬɪɟɜɦɟɫɬɨɞɧɟɫ
ɂ Ȼɴɪɡɨɛɟɠɤɨ ɜɬɨɪɢ ɩɴɬ
ɞɨɲɴɥɤɴɳɭɪɤɚɞɚɫɬɪɨɹɬɇɨ
ɋɢɜɨɞɪɟɲɤɨɪɟɤɴɥɩɚɤ

ɇɟɦɨɝɚɞɧɟɫ
ɂ ɩɴɪɝɚɜɢɹɬ Ȼɴɪɡɨɛɟɠɤɨ
ɡɚɬɪɟɬɢɩɴɬɩɪɢɋɢɜɨɞɪɟɲɤɨ
ɞɨɲɴɥ ɫ ɥɸɛɟɡɧɚɬɚ ɩɨɤɚɧɚ
ɞɚ ɩɨɱɧɚɬ ɪɚɛɨɬɚ ɨɬ ɪɚɧɨ
Ⱥɋɢɜɨɞɪɟɲɤɨɩɚɤɧɟɫɬɚɜɚ
 ȼɢɠ  ɪɟɤɴɥ  ɨɛɥɚɤ ɫɟ
ɡɚɞɚɜɚɥɟɝɧɢɫɢɜɦɟɤɢɱɤɚɬɚ
ɲɭɦɚɓɟɩɨɱɧɟɦɭɬɪɟɱɟɫɬ
ɧɚɞɭɦɚ
Ⱦɨɲɴɥ ɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬ ɞɟɧ
ɇɨ Ȼɴɪɡɨɛɟɠɤɨ ɫɩɪɹɥ ɫɦɭ
ɬɟɧ ɭɫɟɬɢɥ ɥɨɲɚ ɦɢɪɢɡɦɚ
Ɋɚɡɛɪɚɥ  ɛɢɥɚ ɟ ɬɭɤ ɫɚɦɚ
ɧɚɫɤɨɪɨ ɯɢɬɪɚɬɚ ɥɢɫɢɰɚ ɂ
ɩɚɞɧɚɥɚɟɞɧɚɫɴɥɡɢɰɚɩɨɛɭ
ɡɤɚɬɚɧɚȻɴɪɡɨɛɟɠɤɨɇɚɜɟɥ
ɭɲɢɜɴɡɞɴɯɧɚɥɬɟɠɤɨ
 Ⱥɯ ɛɪɚɬɤɨ ɦɨɣ ɨɫɬɚɧɚɯ
ɫɚɦɢɡɹɥɚɬɟɟɅɢɫɚɡɧɚɦ
 ɏɟɣ ɬɭɤ ɫɴɦ ɬɭɤ ɫɴɦ
ɫɬɢɝɚɩɥɚɤɚɢɡɜɢɤɚɥɧɹɤɨɣ
ɨɬɲɭɦɚɤɚ

ɉɪɨɫɤɭɛɚɧ ɫ ɞɪɟɲɤɚ ɢɡ
ɩɨɞɪɚɧɚ ɨɬ ɡɥɢɬɟ ɧɨɤɬɢ ɧɚ
Ʌɢɫɚɧɚ ɫɥɟɞ ɦɢɝ ɢɡɫɤɨɱɢɥ
ɋɢɜɨɞɪɟɲɤɨ
ȿɭɬɪɟɳɟɫɬɪɨɢɦɧɚɥɢ
ɩɴɤɚɤɨɳɟɢɞɚɜɚɥɢɡɚ
ɦɨɥɢɥȻɴɪɡɨɛɟɠɤɨɩɚɤ
Ⱥɋɢɜɨɞɪɟɲɤɨɜɢɤɧɚɥ
  Ʉɚɤ" Ɉɬ ɭɬɪɟ ɛɪɚɬɤɨ
ɩɨɥɡɚ ɧɹɦɚ  ɞɧɟɫ ɩɨɱɜɚɦɟ
ɫɬɪɨɟɠɚɞɜɚɦɚ
ɇɚɦɟɪɢɥɢɫɢɡɞɪɚɜɢɤɥɨɧɢ
ɢ ɨɫɬɪɢ ɬɪɴɧɱɟɬɚɩɢɪɨɧɢ
ɢ ɡɚɣɱɟɬɚɬɚ ɫ ɞɪɭɠɧɢ ɫɢɥɢ
ɤɴɳɭɪɤɚ ɱɭɞɧɚ ɩɨɫɬɪɨɢɥɢ
Ⱥ ɳɨɦ ɫɟ ɦɪɴɤɧɚɥɨ ɧɚɜɴɧ
ɜɪɚɬɢɱɤɚɬɚ ɩɨɞɩɪɟɥɢ ɫ ɩɴɧ
ȺɅɢɫɚɝɥɚɞɧɚɢɫɴɪɞɢɬɚ
ɢɡɥɹɡɥɚɜɬɴɦɧɨɬɨɞɚɫɤɢɬɚ
ɋɭɦɬɹɥɚ ɛɥɢɡɚɥɚ ɦɭɫɬɚɤ ɢ
ɝɥɚɞɧɚɫɢɨɬɢɲɥɚɩɚɤ

Ɇɚɦɱɟɬɨ

Честит рожден ден
и да почерпят:

4 октомври - Владимир ЕНЕВ, ТС "Борис Илиев, НЧ
"Н.Й.Вапцаров"-Тутракан
4 октомври - Албена НИКОЛОВА, Мед.сестра, ДГ "Славянка", Тутракан
4 октомври - Гюлнар АСАН, Ст.спец. "АФО", Кметство
Долно Ряхово, община Главиница
5 октомври - Любомир БОЕВСКИ, гр. Тутракан
6 октомври - Иван КОСТАНЦАЛИЕВ, Ротари Клуб
Тутракан
6 октомври - Радка КОСТАДИНОВА, ФГ "Детелини",

НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
6 октомври - Нехат КАНТАРОВ, Общински съветник
от ДПС, ОбС-Тутракан
8 октомври - Георги ЧОБАНОВ, Гл.експерт "Икономически дейности и логистика", Община Тутракан
9 октомври - Венцислав СТАТЕВ, Ротари Клуб Тутракан
9 октомври - Джюнейт МЮМЮН, Кмет на с. Ножарево,
община Главиница
10 октомври - Славко СТЕФАНОВ, Общински съветник
от ДПС, ОбС-Главиница

1. На колко години е най-старият мед в света?
а/ 100
б/ 10000
в/ 3000
2. Къде е открит най-старият мед?
а/ в Египет
б/ в Европа
в/ в Китай
3. Коя историческа личност е била погребана
в мед?
а/ Нефертити
б/ Цезар
в/ Александър Македонски
4. В коя страна пчеларството е основен поминък?
а/ Украйна
б/ Естония
в/ Армения
5. Колко вида пчели произвеждат мед?
а/ 7
б/ 17
в/ 170
6. Как се наричат медоносните дървета в Австралия?
а/ липа
б/ акация
в/ манука
7. Къде се дава парче от сватбената торта
на пчелите?
а/ в Англия
б/ в Русия
в/ в Индия
8. От кое цвете медът е отровен?
а/ от азалия
б/ от теменужка
в/ от кукуряк
9. Колко живее една медоносна пчела?
а/ 122-150 дни
б/ 1 година
в/ 2-3 години
Отговори от миналия брой: 1. А; 2. В; 3. А;
4. А; 5. А; 6. А; 7. Б; 8. А; 9. А;

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɊȺɁȽɊȺȾɉɈɅɂȽɊȺɎ´ɈɈȾ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

