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Â íåäåëÿ, íà 5 þëè

Ãëàñóâàéòå!
Ñêúïè ïðèÿòåëè
îò Ñèëèñòðåíñêà îáëàñò,

Èçáèðàòåëþ!
Ñàìî òè ìîæåø äà ïðîìåíèø æàëêîòî ñòàòóêâî â
Áúëãàðèÿ. Ñàìî òè ìîæåø
äà ñâàëèø îò âëàñò òðèçúáàòà êîàëèöèÿ.
Íàé-îïàñíîòî çà äåìîê-

ðàöèÿòà áè áèëî, àêî ñå
ïðîäúëæè ñ áåçïðèíöèïíèòå êîàëèöèè êàòî ñåãàøíàòà. Âèíàãè èìà íÿêàêâî èçâèíåíèå çà àáñóðäíè ñúãëàøàòåëñòâà - â÷åðà ÷ëåíñòâîòî â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç,

äíåñ - êðèçàòà. Òîâà âîäè
äî äåãðàäàöèÿ íà ïîëèòè÷åñêèÿ æèâîò è äî ïîäåì íà
ïîïóëèçìà. Áåç ìèíèìóì
ïðåäâèäèìîñò â ïîâåäåíèåòî, ïàðòèèòå ñúâñåì ùå èçãóáÿò äîâåðèå.

ÑÎÓ "Éîðäàí Éîâêîâ"
å âîäåùî â îáùèíàòà

Ñåâãèíàð ÀÌÇÀ
Îò ì. ìàé íà ñàéòà íà Îáùèíà Òóòðàêàí å êà÷åí ïðîåêò íà Ñòðàòåãèÿ çà ðàçâèòèå íà îáðàçîâàíèåòî â Îáùèíà Òóòðàêàí äî 2013 ã., êîÿòî å îáåêò íà îáñúæäàíå â
÷åòèðèòå îáùèíñêè ó÷èëèùà. Ïðåäñòîè äà ñå îáñúäÿò
ïðåäëîæåíèÿ íà ïî-øèð îê
êðúã çàèíòåðåñîâàíè õîðà
ïðåäè çàñåäàíèåòî íà Îáùèíñêè ñúâåò ãð. Òóòðàêàí
íà 30 þëè 2009 ã. Â òîâà âðåìå íà äèíàìè÷íè ïðîìåíè,
èêîíîìè÷åñêà êðèçà è óñëîæ-

íåíà äåìîãðàôñêà ñèòóàöèÿ
òðÿáâà âñÿêî åäíî îò ó÷èëèùàòà äà íàìåðè òî÷íîòî ñè
ìÿñòî â òàçè Ñòðàòåãèÿ, çà
äà å ÿñíî íà âñåêè êàêâè
ïðîáëåìè ñòîÿò çà ðàçðåøàâàíå ïðåä îáùèíñêîòî ðúêîâîäñòâî è êîè ñà îñíîâíèòå
ïðèîðèòåòè â òîâà íàïðàâëåíèå. Ìèñëÿ, ÷å íàé-äîáðèÿò èçìåðèòåë çà ñúñòîÿíèåòî íà îáðàçîâàòåëíî-âúçïèòàòåëíèÿ ïðîöåñ â îáùèíñêèòå ó÷èëèùà ñà ðåçóëòàòèòå îò âúíøíèòå îöåíÿâàíèÿ,
êîèòî ñå ïðîâåäîõà ïðåç ì.

ìàé è þíè ò.ã. Íà âíèìàíèåòî íà øèðîêàòà îáùåñòâåíîñò èñêàì äà ïðåäñòàâÿ èíôîðìàöèÿ ïî äàííè íà ÐÈÎ
Ñèëèñòðà çà ìÿñòîòî, êîåòî çàåìàò íàøèòå ÷åòèðè
îáùèíñêè ó÷èëèùà â îáùàòà
êëàñàöèÿ çà îáëàñò Ñèëèñòðà ïî ïîñòèãíàòè ðåçóëòàòè íà âúíøíîòî îöåíÿâàíå.
Îò îáùî 36 ó÷èëèùà â Ñèë èñòð åíñêà î áë àñò, ïð è
÷åòâúðòîêëàñíèöèòå ÑÎÓ
"É. Éîâêîâ", ãð. Òóòðàêàí å
íà 7-ìî ìÿñòî, ïðè ïåòîêëàñíèöèòå - íà 6-òî ìÿñòî,

Çàòîâà â íåäåëÿ, íà 5 þëè,
èçëåç îò äîìà ñè è òðúãíè
êúì èçáèðàòåëíàòà ñåêöèÿ.
Òâîÿò ãëàñ å íàé-âàæíèÿò çà
Áúëãàðèÿ! Çà äà äîêàæåì, ÷å
Áúëãàðèÿ ìîæå!
Âðåìå å çà äîáðèòå!
à ïðè øåñòîêëàñíèöèòå - íà
9-òî.
Äðóãîòî ñðåäíî ó÷èëèùå â
ãðàäà "Õð. Áîòåâ" å íà 8-ìî
ìÿñòî ïðè IV êëàñ, íà 14-òî
ïðè V êëàñ è íà 23-òî ïðè VI
êëàñ.
ÎÓ "Ñò. Êàðàäæà", ñ. Öàð
Ñàìóèë è ÎÓ "Ñâ. ÑÂ. Êèðèë
è Ìåòîäèé", ñ. Íîâà ×åðíà ñà
êëàñèðàíè ñúîòâåòíî: ïðè IV
êëàñ - íà 33 è 34 ìÿñòî, ïðè
V êëàñ - íà 31 è 32 ìÿñòî è
ïðè VI êëàñ - íà 18 è 34 ìÿñòî.
Êàêòî âèíàã è ÑÎÓ "É.
Éîâêîâ" ñå íàðåæäà íà åäíà
äîñòà äîáðà ïîçèöèÿ â òàçè
êëàñàöèÿ, êîåòî îùå âåäíúæ
äîêàçâà, ÷å òîâà å ó÷èëèùå
ñ òðàäèöèè è ãîëåìè óñïåõè
è íåãî âèòå âú çïèòàíèöè
ïðîñëàâÿò èìåòî íà ãðàäà íè
äàëå÷ èçâúí íåãîâèòå ïðåäåëè.

Îáðúùàì ñå êúì âàñ, çàùîòî âÿðâàì,
÷å âèå ñòå íîâèòå ëèäåðè íà Áúëãàðèÿ!
Íàñåëåíèòå ìåñòà ñà êàòî õîðàòà - èìàò
ñâîé âúíøåí îáëèê è ñâîé õàðàêòåð, ñâîå
ìèíàëî, íàñòîÿùå è áúäåùå. Â Ñèëèñòðåíñêèÿ êðàé òåçè ÷åðòè ñå ñëèâàò è
ïðåïëèòàò - íàâèöèòå è òðàäèöèèòå íà
ñèëèñòðåíöè îïðåäåëÿò âúíøíèÿ îáëèê
íà ãðàäà, ìèíàëîòî è íàñòîÿùåòî ñúæèòåëñòâàò â õàðìîíèÿ, à áúäåùåòî ùå ãî
èçãðàäèì çàåäíî.
Èñêàìå ïðîìÿíà, çàùîòî ïîëèòèêàòà
ñòàíà ìðúñíà äóìà.
Èñêàìå ïðîìÿíà, çàùîòî êîðóïöèÿòà
ñòàíà íåòúðïèìà.
Èñêàìå ïðîìÿíà, çà äà âúðíåì ìëàäèòå õîðà ïî ðîäíèòå èì ìåñòà.
Èñêàìå ïðîìÿíà, çàùîòî íèå ñìå õîðàòà, êîèòî ñúçäàâàò ðàáîòíè ìåñòà.
Âÿðâàì, ÷å ïîñëàíèÿòà íà ËÈÄÅÐ è Íîâîòî âðåìå ùå ñòèãíàò äî âàñ.
Èìàìå ñàìî÷óâñòâèåòî, ÷å ìîæåì äà çàùèòèì âàøèòå èíòåðåñè, çàùîòî ñìå â
ðåàëíèÿ áèçíåñ è ïîçíàâàìå ïðîáëåìèòå âè.
Àç ùå ðàáîòÿ çà ñòàáèëèçèðàíå íà èêîíîìèêàòà â ðåãèîíà, ùå ïîäêðåïÿ âñåêè
ïðîåêò, êîéòî îñèãóðÿâà çàåòîñò íà õîðàòà è ïîâèøàâà áëàãîñúñòîÿíèåòî èì.
Àç ùå ðàáîòÿ çà ïðîìÿíàòà, êîÿòî èñêàìå âñè÷êè.
Çà òàçè ïðîìÿíà å íóæíà ñèëàòà è åíåðãèÿòà íà âñè÷êè íàñ.
Âÿðâàì, ÷å çàåäíî ùå ïðîìåíèì îáëàñò
Ñèëèñòðà êúì ïî-äîáðî!
Ïîäêðåïåòå ïðîìÿíàòà íà 5 þëè ñ ÁÞËÅÒÈÍÀ ¹2 - Ëèäåð è Íîâîòî âðåìå.
С уважение,
Веселина БОРИСОВА,
Мажоритарен кандидат и водач
на листата на партия ЛИДЕР
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Ìèëåíà ÏÚÐÂÀÍÎÂÀ-ÁÓËÜÁÀÕÀ,

Êàíäèäàò çà íàðîäåí ïðåäñòàâèòåë îò ëèñòàòà íà
ÏÄ "Ñîöèàëäåìîêðàòè" â 20-òè ÌÈÐ-Ñèëèñòðà

Родена в гр. Тутракан,
на 41 години, омъжена, с
една дъщеря.
Средното си образование е завършила в родния си град. Бакалавър
по "Химия и физика" от
РУ "Ангел Кънчев" - филиал Силистра. Магистър по
право от Атинския държа-

вен университет. Адвокат,
член на Атинската адвокатска колегия.
Собственик и управител
на фирми в България.
Работи в областта на
защитата на човешките
права и свободи, европейско право и политика,
регионална политика на

страните от Европейскат а об щно ст, Т ър гов ск о
право.
Владее английски, руски и гръцки език.
Преди всичко - българка. Тя казва: Гласувайте,
гласувайте, за да изберем
най-добрия път с №13 в
интегралната бюлетина!

3-9.07.2009 г.

Ëèñòà íà êàíäèäàòèòå çà íàðîäíè
ïðåäñòàâèòåëè â 41-âîòî Íàðîäíî
ñúáðàíèå, èçäèãíàòè îò
ÏÄ "Ñîöèàëäåìîêðàòè" â 20 ÌÈÐ Ñèëèñòðà:

1. Ìèëåíà ÍÅÄÅË×ÅÂÀ, Ïñèõîëîã
2. Ìèëåíà ÏÚÐÂÀÍÎÂÀ - ÁÓËÜÁÀÕÀ, Þðèñò
3. Íèêîëàé ÁÀÁÀÍÎÂ, Èêîíîìèñò
4. Ãàëèíà ÉÎÐÄÀÍÎÂÀ, Ïåäàãîã
5. Èâî ßÍÀÊÈÅÂ, Ñòóäåíò ïî àãðàðíà
èêîíîìèêà
6. Ñâåòëà ÕÐÈÑÒÎÂÀ, Îáùèíñêè ñúâåòíèê
7. Õðèñòî ÕÐÈÑÒÎÂ, Èêîíîìèñò
8. Ïåòúð ÏÅÒÐÎÂ, Âîåíåí îò ðåçåðâà

êàíäèäàò çà íàðîäåí ïðåäñòàâèòåë
Äåñåòêè òóòðàêàíöè, äîéäîõà ÌèëåíâÔÈËÈÏÎÂ,
20 ÌÈÐ-Ñèëèñòðà îò ëèñòàòà íà ÃÅÐÁ:
äà âèäÿò êàíäèäàòèòå çà
Ùå ðàáîòÿ çà õîðàòà îò
íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè íà ÃÅÐÁ Òóòðàêàíñêà îáùèíà è îáëàñòòà

Äåñåòêè òóòðàêàíöè, ïðèñúñòâàõà íà 27 þíè, íà îôèöèàëíîòî ïðåäñòàâÿíå íà
ëèñòàòà çà íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè íà ÃÅÐÁ - Ñèëèñòðà. Ñòåôàí Ãîñïîäèíîâ âîäà÷ è ìàæîðèòàðåí êàíäèäàò, ä-ð Âëàäèìèð ßíêîâ, äð Ìàðèÿ Ñòîé÷åâà, Ìèëåí
Ôèëèïîâ, Àëòèìèð Àäàìîâ,
Àëåêñàíäúð Ñàáàíîâ è Äåíêà Ìèõàéëîâà, ïðåäñòàâèõà
î ñ íî âí èòå ìî ìå íòè î ò
Ïðîãðàìàòà íà ÃÅÐÁ çà óïðàâëåíèåòî íà ñòðàíàòà
ïðåç ñëåäâàùèòå ÷åòèðè ãîäèíè. Âîäà÷úò íà ëèñòàòà
Ñòåôàí Ãîñïîäèíîâ, ïðèçîâà ïðèñúñòâàëèòå äà èçëÿçàò äà ãëàñóâàò
íà 5-þëè, è ñ òîâà
ñè ä åéñòâèå ä à
ñïðàò äîãàíèçàöèÿòà íà ñòðàíàòà
íè è ñìåíÿò ñåãàøíîòî ñòàòóêâî, îïðåäåëÿíî îò
òðîéíàòà êîàëèöèÿ.
"Êîëêîòî ïîâå÷å
áúëãàðñêè ãðàæäàíè èçëÿçàò äà ãëàñóâàò, òîëêîâà ïîäîáðå. Òîãàâà ñåãà
óï ð àâ ë ÿâà ùèò å,
ùå èìàò ïî-ìàëêè

øàíñîâå çà ïîâå÷å íàðîäíè
ïðåäñòàâèòåëè.", â òîâà áÿõà êàòåãîðè÷íè êàíäèäàòèòå íà ÃÅÐÁ.
Íà ïðèñúñòâàùèòå íàïðàâè âïå÷àòëåíèå, ÷å ëèñòàòà
íà ÃÅÐÁ å ñúñòàâåíà îò
ìåñòíè õîðà /îò îáëàñò Ñèëèñòðà/ è íÿìà ñïóñíàòè
"îòãîðå" ïàðàøóòèñòè, òàêà êàêòî å â äðóãè ëèñòè.
Ñúùåâðåìåíî êîìåíòàðèèòå
áÿõà, ÷å îò çîðàòà íà äåìîêðàöèÿòà, â ïàðêà íà Òóòðàêàí, êúäåòî áåøå ïðîÿâàòà
íå ñå å ñúáèðàë òîëêîâà íàðîä. Áóðíèòå àïëîäèñìåíòè

ñëåä âñÿêî èçêàçâàíå, äàäîõà
íàäåæäà çà ïðèñúñòâàëèòå,
÷å íà 5 þëè, Òóòðàêàí ùå
ïîäêðåïè ëèñòàòà íà ÃÅÐÁ.
Âúïðåêè ëèïñàòà íà îñâåòëåíèå ïî òóòðàêàíñêèòå
óëèöè è â ïàðê "Õðèñòî Áîòåâ" (çà êîåòî òå áëàãîäàðÿò íà êìåòà), ÷ëåíîâåòå è
ñèìïàòèçàíòèòå íà ÃÅÐÁ
ïîâå÷å îò äâà ÷àñà, äî 22,30
÷., èçâèâàõà áóéíè áúëãàðñêè
õîðà è ðú÷åíèöè ïîä çâóöèòå íà ïîïóëÿðíèÿ íàðîäåí îðêåñòúð "Êàíàðèòå", êîéòî
ïîäêðåïè êàíäèäàòèòå íà
ìëàäàòà ïàðòèÿ.

ГЕРБ е нова модерна
европейска партия, която
не робува на стари страсти, стари вражди и реваншис тки идеи. Пар тия
ГЕРБ има ясна идея как
населението в България,
във възможно най-бързи
темпове, да достигне до
стандарта на населението в Европейския съюз. В
Програмата на партията
са залегнали идеи за реализация в обществения
живот, културата, образованието, отбраната, селското стопанство, туризма
и се стигне до социалното
подпомагане и пенсионери те. Поми слено е за
всички.
След то лкова год ини
най-накрая се намериха
хора, които искат да ни управляват и за тях селското стопанство е наистина
селското стопанство на
България - нещо, което
винаги е вадило държавата от най-големите кризи.
Затова държавата трябва
да спре да се държи като
мащеха към него, както
става през последните 20
години. Аз съм специалист
в тази област и съм оптимист за управлението на
ГЕРБ. Мога да бъда конкретен - има идея за построяване на нови язовири,
които да бъдат включени
в една обща система и
най-накрая тук да има поливно земеделие, защото
в 21 век това е най-нормалното нещо за селското стопанство.

Милен ФИЛИПОВ е роден в Тутракан, на 41 год.
Магистър по селскостопански науки, управител
на "Агроном ТН" ЕООД. Общински съветник от
ПП ГЕРБ в Общински съвет - Тутракан. Женен, с
дъщеря и син.
Мото: "Винаги истината!"
Затова призовавам хората да излязат на 5 юли
и да гласуват за тази партия, която мисли за тях това е ГЕРБ, с номер 3 в
интегралната бюлетина.
Не може един човек да
определя съдбата ни и да
се държи като древните
феодали. Защото сме демократична държава, всеки българин има право да

определя къде да живее,
какво да работи и как да
живее. Трябва да се спре
корупцията и безнаказаността на хората, които са
властимащи в момента.
Ние, представителите на ГЕРБ - Тутракан
сме категорични - ще рабо тим за хор ата от
Тутраканска община и
Силистренска област!

на 5 юли с №19
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Ñèíÿòà êîàëèöèÿ
Ëàçàð Ìàðå÷êîâ, ìàæîðèòàðåí êàíäèäàò
è âîäà÷ íà ëèñòàòà íà Ñèíÿòà êîàëèöèÿ
â 20 ÌÈÐ - Ñèëèñòðà:

Ìàðèí ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂ - êàíäèäàò, èçäèãíàò îò
Ñèíÿòà êîàëèöèÿ â 20-òè ÌÈÐ - Ñèëèñòðà:

Ãëàñóâàéòå çà
Âúïðîñúò íå å êàê äà Ñèíÿòà êîàëèöèÿ!

âúðíåì ìëàäèòå, à êàê
äà íàïðàâèì òàêà, ÷å
äà íå òðúãâàò íàâúí

Аз знам, че много млади хора, отишли и устроили се сравнително добре
в чужбина, няма да се върнат. А и защо? Колко хубаво е това, което ни даде демокрацията: да имаш избор къде да работиш и живееш в този отворен свят, в
който разстоянията не са
важни.
Аз знам, че много от тези, които са в чужбина ще
се върнат тук след пенсионирането си там. Това ще
е техният израз на свързаност с рода и с България.
Тук ще им бъде по-добре и емоционално, и материално.
И значи, въпросът е не
как да върнем младите, а
как да направим така, че
да не тръгват навън!
А отговорът, моят отговор и отговорът на Синята
коалиция, е ясен и прост:
като изгоним от властта за
много години БСП с олигарсите и мутрите, ДПС с
обръчите и НДСВ с мънкащия им цар.
Младите ще останат тук,
ако имат шанс. Шансът
можем да им дадем всички ние от Синята коалиция с № 19.

Òå çàëîæèõà íà Ñèíÿòà êîàëèöèÿ!
Â íà÷àëîòî íà ïðåäèçáîðíàòà êàìïàíèÿ çà íàðîäíè
ïðåäñòàâèòåëè, íàä 30 èçâåñòíè èìåíà â ñâîèòå îáëàñòè èçëÿçîõà ñ Ïðèçèâ
êúì ñúãðàæäàíèòå îò Ñèëèñòðåíñêà îáëàñò. Â íåãî ñå êàçâà, ÷å èçáîðúò èì
ïðåç ãîäèíèòå íà ïðåõîäà
å áèë íåèçìåííî çà Ñèíÿòà
èäåÿ. È ïðèçîâàõà ñèëèñòðåíöè äà ïîâÿðâàò êàòî
òÿõ â Ñèíÿòà êîàëèöèÿ è
äà çàùèòÿò èçáîðà ñè íà
5 þëè ñ ¹ 19 â èíòåãðàëíàòà áþëåòèíà.
Êúì ïðèçèâà ñå âêëþ÷èõà
Äðàãàí
Ìèõàéëîâ,
èíæ.
Åìèë Ìàíîëîâ, Àíòîí Èâàíîâ, èíæ. Ãîñïîäèí Ìèõàéëîâ, Äèìèòúð Äèìèòðîâ,
Çäðàâêî Êóëåâ, Èâàíóøêà
Òîäîðîâà,
Äîíêà
Êîåâà,
èíæ. Èâàíêà Ìèõàéëîâà,
Äèìèòúð Ôèëèïîâ, Ìèëåí
Áîãäàíîâ è îùå:
Êèðèë ÄßÊÎÂ, óïðàâèòåë
íà "ÁÐÀÌÀÊ" - Ñèëèñòðà: Íå
÷ëåíóâàì â ïàðòèÿ, íî ìèñëÿ êàòî äåìîêðàò. Ñèíÿòà
êîàëèöèÿ ìîæå äà ñïðå ïîäìÿíàòà íà äåìîêðàöèÿòà,
íàãëîñòòà è ëúæèòå, êðàæáèòå è êîðóïöèÿòà. Ãëàñóâàéòå
è âèå!
Äîö. ä-ð Äîðà ÃÅÎÐÃÈÅÂÀ, ñòàðîáúëãàðèñò, ðúêîâîäèòåë êàòåäðà â Ðóñåíñ-

êè óíèâåðñèòåò - ôèëèàë
Ñèëèñòðà: Íå å âúçìîæíî
äúðæàâàòà íè äà âúðâè ñ
ðåçêè è çàáåëåæèìè óñêîðåíèÿ íàïðåä, àêî íà âëàñò ñà
ïðîâàëèëèòå ñå ÁÑÏ, ÄÏÑ è
ÍÄÑÂ. Óáåäåíà ñúì, ÷å òîâà
êîåòî î÷àêâàìå âñè÷êè, ìîæå äà ñòàíå ðåàëíîñò ñàìî ñ
ó÷àñòèåòî íà Ñèíÿòà êîàëèöèÿ. Äà âúðíåì äîâåðèåòî
íà Åâðîïà è ñâåòà, ñïîðåä
ìåí îçíà÷àâà äà ïîåìåì îòíîâî îíàçè ïîñîêà, êîÿòî
çàïî÷íà ïðåç 1997 ã.: áèòêà
ñ ìàôèÿ, îëèãàðñè è êîðóïöèÿ; ñèëíà èçïúëíèòåëíà
âëàñò ñ ãðèæà çà õîðàòà è
áèçíåñà; ñïðàâåäëèâî
è
äåéñòâåíî ïðàâîñúäèå; êà÷åñòâåí æèâîò, îáðàçîâàíèå
è çäðàâåîïàçâàíå.
Êàòî ÷îâåê ïðîôåñèîíàëíî ñâúðçàí ñúñ ñðåäíîòî è ñ
âèñøåòî îáðàçîâàíèå ïðåöåíÿâàì, ÷å íàïðàâåíîòî
ñëåä 2001 ã. ìîæåøå äà áúäå ìíîãî ïî-ðàäèêàëíî è ïîåôåêòèâíî. Àêî ðåôîðìèòå
íå áÿõà òåíäåíöèîçíî çàäúðæàíè è çàáàâÿíè. Òàêà
ùÿõìå äà èçáåãíåì ëîøèòå
ðåçóëòàòè, ïðèêðèòè îò äúðæàâíàòà ôàëøèôèêàöèÿ ïðè
çðåëîñòíèòå èçïèòè è ïðè
âúíøíîòî îöåíÿâàíå.
Îïòèìèñò ñúì. Î÷àêâàì
ïðîìÿíà. Âÿðâàì, ÷å å âúç-

ìîæíà. Âðåìå å äà ÿ ïîñòèãíåì. Ùå ãëàñóâàì ñ ¹19 â
èíòåãðàëíàòà áþëåòèíà.
èíæ. Êðàñèìèð ÏÅÒÐÎÂ,
îáùèíñêè ñúâåòíèê, áèçíåñìåí, áèâø êìåò íà Òóòðàêàí: Ðàçáðàõ, ÷å â óñëîâèÿòà íà êðèçà ÁÑÏ è ÄÏÑ ñà
áåçïîìîùíè. Çàùîòî íàä
òeõíèòå ïàðòèè è íàä äúðæàâàòà ñòîè ëè÷íèÿò èíòåðåñ íà
âîæäîâåòå èì. Áèçíåñúò èñêà ñèëíà Áúëãàðèÿ, ïîìîù è
ïîäêðåïà çà ìàëêèÿ è ñðåäíèÿ ïðåäïðèåìà÷, ñèãóðíîñò
è ïðåäñêàçóåìîñò íà ïàçàðà.
Õîðàòà âÿðâàò â ïðîñòè íåùà - äà èìàò ðàáîòà è äîìàøåí óþò. Çà äà ïîñòèãíåì òîâà òðÿáâà äà êàæåì "Íå!" íà
ñïðåíèòå ïðîìåíè è íà çàñòîÿ. Äà ïîìèñëèì çà ñåáå ñè,
à íå çà òÿõ.
Ñ åäíà äóìà: äà ãëàñóâàìå! Äà ãëàñóâàìå çà Ñèíÿòà
èäåÿ, ñ êîÿòî òðúãíàõìå ïðåäè áëèçî 20 ãîäèíè. È â êîÿòî ïðîäúëæàâàìå äà âÿðâàìå .
Êàìåëèÿ
ÇËÀÒÀÍÎÂÀ,
"Ñàëâèíèÿ"
ÎÎÄ,
áèâø
çàì.-êìåò
íà
Òóòðàêàí:
Òðÿáâà äà áúäàò íàëîæåíè
åâðîïåéñêèòå ïðàâèëà â Áúëãàðèÿ, çà äà ñè âúðíåì ÷åñòòà, äîñòîéñòâîòî è äîáðîòî
èìå ïðåä ñåáå ñè è ñâåòà.
Êðàéíî âðåìå å äà îñúç-

Åäâà ëè ìîæå äà ñå íàìåðè ÷îâåê â Áúëãàðèÿ îò ìîåòî ïîêîëåíèå (à äîðè è ñðåä
äîñòà ïî-ìëàäèòå), êîéòî
äà íå ñè äàâà ñìåòêà, ÷å ïîëèòèöèòå, êîèòî íè óïðàâëÿâàò è ïîëèòèêàòà, êîÿòî
ïðîâåæäàò ñà îïðåäåëÿùè çà
ðàçâèòèåòî íà ñòðàíàòà è
â ÷àñòíîñò çà íåãîâàòà
ëè÷íà ðåàëèçàöèÿ.
Êîíñòèòóöèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ íè äàâà âúçìîæíîñò âåäíúæ íà ÷åòèðè
ãîäèíè äà èçáèðàìå ïîëèòè÷åñêàòà ïàðòèÿ, êîÿòî äà
íè óïðàâëÿâà è äà âçåìà
âàæíèòå çà äúðæàâàòà è çà
íåéíèòå ãðàæäàíè ðåøåíèÿ.
Òåçè, êîèòî ìå ïîçíàâàò
çíàÿò è íå ñå ñúìíÿâàò çà
êîãî ñúì ãëàñóâàë íà âñè÷êè èçáîðè â Áúëãàðèÿ ñëåä
1989 ã. - ÑÄÑ, ÄÑÁ, Ñèíÿòà
êîàëèöèÿ.
Ñëåä êàòî âèäÿõìå â êàêâî ïðåâúðíàõà Áúëãàðèÿ óïðàâëÿâàùèòå ïðåç ïîñëåäíèòå îñåì ãîäèíè /âúïðåêè
ïðèåìàíåòî íè ïðåç 2007 ã.
çà ÷ëåí íà Åâðîïåéñêèÿ Ñúþç/ - â íàé-êîðóìïèðàíàòà,
íàé-áåäíàòà, íàé-ìèçåðñòâàùàòà ñòðàíà ò.å., â ÷åðíàòà îâöà çà ÅÑ, ñòàíà ÿñíî, ÷å íå å äîñòàòú÷íî ñàìî äà ãëàñóâàø, î÷åâèäíî
âå÷å å íåîáõîäèìî äà ñå çàåìå àêòèâíà ïîëèòè÷åñêà
ïîçèöèÿ.
Íåîáõîäèìî å äà ñå âñëóøâàìå ìàëêî ïîâå÷å â èçêàçâàíèÿòà è èíòåðâþòàòà íà
ïàðòèéíèòå ëèäåðè â ïðåñàòà è åëåêòðîííèòå ìåäèè,
äà ïîìíèì êàêâî íè îáåùàâàõà íà ïðåäèøíèòå ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè - 2001 ã. è
2005 ã., è êàêâî ñå ñëó÷è ñ
òåçè îáåùàíèÿ. Òðÿáâà ëè äà
ïðèïîìíÿì îáåùàíèÿòà íà
Ñèìåîí Ñàêñêîáóðãîòñêè, ÷å
ùÿë äà îïðàâè Áúëãàðèÿ çà
800 äíè è äà óâåëè÷è ïåíñèèòå è çàïëàòèòå íåçàáàâíî
è íåñèìâîëè÷íî èëè ÷å íÿìà
äà ïðàâè êîàëèöèÿ ñ ÁÑÏ.
Ñåãà ïúê íå áèë ñè èñêàë

èìîòèòå - ñúäúò ñàì ìó ãè
äàë.
À ïðåäèçáîðíèòå îáåùàíèÿ
íà Ñåðãåé Ñòàíèøåâ ïðåç
2005 ã.? - Ùÿë äà âúçñòàíîâè íà äúðæàâàòà íåçàêîííî
âúðíàòèòå èìîòè íà Ñèìåîí, ùÿë äà ðàçñëåäâà êîíöåñèÿòà çà ìàãèñòðàëà "Òðàêèÿ" íà öàðñêîòî ïðàâèòåëñòâî? Íàêðàÿ ñëåä èçáîðèòå
- íèùî. Ïëåñíàõà ñ ðúöå, ïà
ñå ïðåãúðíàõà, è óïðàâëÿâàõà çàåäíî ñ Äîãàí îùå ÷åòèðè ãîäèíè çàäðóæíî è êîðóìïèðàíî.
Åòî çàùî àç èçáðàõ Ñèíÿòà êîàëèöèÿ!
Çà äà âúçñòàíîâèì äîâåðèåòî íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç
â Áúëãàðèÿ, äà ñïðåì ïîëè-

òè÷ å ñêà òà êîð óï öè ÿ íà
òðîéíàòà êîàëèöèÿ, çà äà èì
áúäå ïîòúðñåíà îòãîâîðíîñò çà çàìðàçåíèòå îò
Áðþêñåë ôîíäîâå, çà äà ñå
ïðåêúñíàò âðúçêèòå ìåæäó
ïîëèòèöè, ñúäèè è êðèìèíàëíè áîñîâå, çà äà íÿìà ïîâå÷å
ñêàíäàëè îò òèïà Âàëüî Òîïëîòî - Ð. Îâ÷., Áðàòÿ Ãàëåâè
- Ðóìåí Ïåòêîâ, áàòêî äàë
íà áðàòêî, Ìàðèÿ Ìóðãèíà è
ÄÏÑ - èçòî÷âàíå íà ÄÄÑ, çàìåíêè íà õèëÿäè äåêàðè äúðæàâíè çåìè è ãîðè, ïðèçîâàâàì âñè÷êè ÷åñòíè è îáèêíîâåíè õîðà îò Òóòðàêàíñêà
îáùèíà è öÿëà Ñèëèñòðåíñêà îáëàñò äà ãëàñóâàò çà
Ñèíÿòà êîàëèöèÿ ñ íîìåð 19
â èíòåãðàëíàòà áþëåòèíà.

íàåì, ÷å ïîëèòèêàòà ñå ïðàâè íå ñàìî îò ïîëèòèöèòå, à
è îò íàñ. Äà ïðåñòàíåì äà äåìîíèçèðàìå îòäåëíè ëè÷íîñòè è äà âÿðâàìå, ÷å ùå ñå
ïîÿâè ñúâúðøåíèÿò ïîëèòèê
èëè ñúâúðøåíàòà ïàðòèÿ.
Òðÿáâà äà ïðîóìååì, ÷å íîâîòî ñàìî ïî ñåáå ñè íå å
íåùî, íà êîåòî ñè çàñëóæàâà äà çàëîæèø, âàæíè ñà ñúäúðæàíèåòî è ïîòåíöèàëúò
íà ñúîòâåòíîòî "íîâî" íåùî.
È ðàçáèðà ñå äà ñå íàó÷èì
äà äúðæèì îòãîâîðíè îíåçè, êîèòî èçáèðàìå, âìåñòî
äà èì âìåíÿâàìå, îñâåí òåõíèòå ãðåõîâå, è âèíàòà íà
ñîáñòâåíèòå íè ïàñèâíîñò,
áåçïðèíöèïíîñò è ìàëîäóøèå. Çàòîâà âèíàãè ñúì ïîääúðæàëà Ñèíÿòà èäåÿ è ùå
ãëàñóâàì ñ ¹19 çà Ñèíÿòà
êîàëèöèÿ. Ãëàñóâàéòå è âèå!
èíæ. Ëþáîìèð ÊÎÂÀ×ÅÂ,
áèçíåñìåí, "ÀÊÒÓÀË 95"
ÎÎÄ - Ñèëèñòðà: Âúâ âðåìåòî íà êðèçà â èêîíîìèêàòà
è êðèçà íà öåííîñòèòå ñ÷èòàì, ÷å åäèíñòâåíèÿò ïðàâèëåí õîä å äà ïîäêðåïèø äåìîêðàòè÷íàòà, äîêàçàíàòà è
äîáðàòà ïîëèòè÷åñêà ïðàêòèêà íà ïðåõîäà. Çàòîâà çàñòàâàì çàä ïðèíöèïèòå è
äåéñòâèÿòà íà Ñèíÿòà êîàëèöèÿ. Ïîäêðåïåòå ÿ è âèå.
Ñëàâè ÃÅÎÐÃÈÅÂ, Îáëàñòåí êîîðäèíàòîð íà ÄÑÁ Ñèëèñòðà: Ãëàñúò, äàäåí çà
Ñèíÿòà êîàëèöèÿ å ãëàñ â
ïîäêðåïà íà äîêàçàëèòå ñå
ðåôîðìàòîðè. Òúêìî òå, â

òåæêèòå âðåìåíà íà íà÷àëîòî íà ïðåõîäà, îïðåäåëèõà è
îáùåñòâîòî ïðèå ïîñîêàòà
êúì Åâðîïà, ÍÀÒÎ è ðåàëíàòà äåìîêðàöèÿ.
Çà ñúæàëåíèå, îò 2001 ãîäèíà äî ñåãà, äâàòà ìàíäàòà
íà ÁÑÏ, ÄÏÑ è ÍÄÑÂ ñïðÿõà
íàòðóïàíàòà ó õîðàòà åíåðãèÿ çà ïðîìåíè. Ñúçäàäîõà
óñëîâèÿ çà ðàçðàñòâàíå íà
ñèâàòà èêîíîìèêà, îëèãàðõè÷íèòå ñòðóêòóðè è íåîáóçäàíàòà êîðóïöèÿ âúâ âñè÷êè
ñôåðè íà âëàñòòà. Òå ïîðîäèõà ñúìíåíèåòî â åâðîïåéñêîòî áúäåùå íà Áúëãàðèÿ, íåäîâåðèåòî íà Åâðîïà, âúðíàõà ñòðàõà è íåñèãóðíîñòòà ó õîðàòà. Ïðåäèçâèêàõà îìðàçàòà êúì ïîëèòèöèòå è äúðæàâàòà.
Äíåñ Áúëãàðèÿ èìà øàíñà
äà ñïðå ÁÑÏ è Äîãàí. È äà
íå äîïóñíå â óïðàâëåíèåòî
ïñåâäîäåìîêðàòè êàòî ÐÇÑ è
Ëèäåð è ñàìîçâàíè ïàòðèîòè êàòî Àòàêà, çà êîèòî ó÷àñòèåòî âúâ âëàñòòà å ñàìîöåë
- íà âñÿêà öåíà è ñ âñåêè.
Ãëàñúò çà Ñèíÿòà êîàëèöèÿ
å ãëàñ çà ñòàáèëíà èêîíîìèêà, çà åâðîïåéñêî áúäåùå,
çà âúçñòàíîâÿâàíå íà ñïðàâåäëèâîñòòà è íàêàçâàíå íà
â èíîâ íèòå.
Çà äîñòîåí æèâîò â ñèëíà
Áú ëãàðèÿ!
Ëþáêà ÈÂÀÍÎÂÀ, ïðåäïðèåìà÷, ñîáñòâåíèê íà ñåìååí õîòåë: Èìàì ðàçáèðàíåòî, ÷å äåìîêðàöèÿòà å
ñáîð îò ïðàâèëà åäíàêâè çà

âñè÷êè. Çà ñúæàëåíèå, â Áúëãàðèÿ âñå îùå íå å òàêà. Ùå
äàì íÿêîëêî ïðèìåðà: Àêî
äúùåðÿòà íà Àìåðèêàíñêèÿ
ïðåçèäåíò áåøå îñúäåíà íà
ïðîáàöèÿ çà åäíà èçïèòà áèðà íà îáùåñòâåíî ìÿñòî
ïðåäè äà å íàâúðøèëà 21 ãîäèíè, êàê òàêà ó íàñ ñèíúò
íà âèäåí ïîëèòèê õâàíàò ñúñ
180 000 äîëàðà íà ãðàíèöàòà íÿìà ïðèñúäà, à çà íàãðàäà ñòàâà ëèäåð íà ìëàäåæêîòî ÁÑÏ?
Àêî íàñëåäíèöàòà íà Õèëòúí å îñúäåíà çà óïðàâëåíèå
íà àâòîìîáèë áåç äîêóìåíòè, êàê òàêà ó íàñ âèäåí ïîëèòèê, ñèíúò, íà êîãîòî å îáâèíåí â êðàæáà íà êîëè,
ñòàâà ñúâåòíèê íà ïðåçèäåíòà, à ñåñòðà ìó ÿ ãëàñèì äà
îãëàâè ÞÍÅÑÊÎ?
Àêî ñè òîëêîâà èçêóñåí
îðàòîð è ìåíòîð â ïàðëàìåíòà, êàê òàêà ñèíúò òè áå
çàëîâåí çà ñâîäíè÷åñòâî â
Èñïàíèÿ è òè íà áåãîì îòèäå äà ãî îñâîáîäèø îò àðåñòà è ìó îñèãóðè òîïëî ìåñòåíöå â ïîñîëñòâîòî, íå áåç
ïîìîùòà íà òàêà íàðå÷åíèÿ
Öà ð?
Çàðàäè òåçè è ìíîãî äðóãè ïðèìåðè, êîèòî îòáëúñêâàò íå ñàìî ìåí, äàâàì ïîäêðåïàòà ñè çà Ñèíÿòà êîàëèöèÿ è ïðèçîâàâàì ÷åñòíèòå,
èíòåëèãåíòíèòå, ìîæåùèòå è
íåçàâèñèìèòå äà ïîäêðåïÿò
ÄÅÌÎÊÐÀÖÈßÒÀ! Ñ ¹ 19 â
èíòåãðàëíàòà áþëåòèíà!
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Ãíåâíè ñìå!

ÂÐÅÌÅ Å ñïðàâåäëèâîñòòà äà
âúçòúðæåñòâóâà!
ÂÐÅÌÅ Å äà èçõâúðëèì ìàôèÿòà
îò ïîëèòèêàòà!
ÂÐÅÌÅ Å çà ñúäåáíà ðåôîðìà è
èñòèíñêî ïðàâîñúäèå!
ÂÐÅÌÅ Å äà çàùèòèì áúëãàðñêàòà ïðèðîäà!
ÂÐÅÌÅ Å çà âîéíà ñ îðãàíèçèðàíàòà ïðåñòúïíîñò è êîðóïöèÿòà!
ÂÐÅÌÅ Å äà ñúçäàäåì ñòàáèëíà
è ïðîñïåðèðàùà ñðåäíà êëàñà!
ÂÐÅÌÅ Å äà ñè âúðíåì äåìîêðàöèÿòà!
ÂÐÅÌÅ Å äà ñè âúðíåì Áúëãàðèÿ!
ÂÐÅÌÅ Å äà ãëàñóâàìå çà Ñèíÿòà êîàëèöèÿ ñ íîìåð 19!

Ñòèãà òîëêîâà
ñòðàõ!
Ãîäèíèòå ñëåä èäâàíåòî íà
Ñèìåîí ïðåç 2001 áÿõà ïîðåäåí âçðèâ íà ñòðàõà. Ìíîãî
îò õîðàòà, êîèòî ïîääúðæàõà ñèíÿòà èäåÿ, òîãàâà íå
çíàåõà êàê äà ðåàãèðàò è
ïðåäïî÷åòîõà äà ñå ñêðèÿò,
äà ñå ïîñâèÿò èëè çàìúë÷àò.
Äà íå ãè çíàÿò. Äà íå ãè çàñòðàøàâàò è íàïàäàò íå ñàìî ñëîâåñíî, íî è ñëóæåáíî.
Íàñòúïè âðåìå íà ñêðèò è
îòêðèò, íî âúâ âñè÷êè ñëó÷àè è íà óíèçèòåëåí ñòðàõ.
Íå ñàìî çà çà õîðàòà îò áþäæåòíàòà ñôåðà. À è çà òåçè, ÷èéòî áèçíåñ çàâèñåøå
îò ñòàðèòå ÷åðâåíè è îò íîâèòå íîâîèçëþïåíè æúëòè.
Íàñòúïèë ïðåç 2001-âà, òîçè ñòðàõ íå ñè îòèäå è ïðè
óïðàâëåíèåòî íà Ñåðãåé. Íåùî ïîâå÷å - òîé ðàñòåøå ëàâèíîîáðàçíî â ïúðâèòå ãîäèíè íà ìàíäàòà ìó. Óäàðèòå
áÿõà ãëàâíî êúì õîðà ñ äåìîêðàòè÷íè, ñúñ ñèíè ïîçèöèè. Íî ñòðàõúò çàâëàäÿâàøå âñè÷êè è ãè ðàçêîëåáàâàøå.
Ñåã à ïú ê ñòàâà äðóã î.
Ìíîãî îò êîëåáëèâèòå ñèíè
îòäîõà ïðè ÃÅÐÁ. Íîðìàëíî

å. Ïîáåäèòåëèòå è ñèëíèòå
âèíàãè ïðèâëè÷àò. À è õîðàòà ïðåäïî÷èòàò äà áúäàò ñ
ïå÷åëèâøèòå, äîðè è ñàìèòå òå äà íå ïå÷åëÿò, à ïîñêîðî, çà äà íå çàãóáÿò.
Äà, íî ñòàâà âñå ïî-ÿñíî,
÷å ÃÅÐÁ ñàìè íÿìà äà ìîãàò
äà ñïå÷åëÿò. Ñèíÿòà êîàëèöèÿ å íóæíà! Íóæíà å íà äåìîêðàöèÿòà è íà äðóãèÿ, íà
åâðîïåéñêèÿ ïúò íà Áúëãàðèÿ.
Íî òîâà áè ñå ñëó÷èëî ñàìî àêî ñúóìåå äà ïðèâëå÷å
îíåçè, êîèòî âñå îùå íå ñà
ïðåîäîëÿëè ñòðàõà ñè. Àêî
ïðèâëå÷å òåçè, êîèòî ñå îòäðúïíàõà è âñå îùå òúðñÿò
âèíàòà èëè ó Êîñòîâ, èëè ó
Íàäåæäà è îáêðúæåíèåòî é.
Àêî ïðèâëå÷å íåäîâîëíèòå
è ñúðäèòèòå.
Àêî ïðèâëå÷å ìëàäèòå.
Àêî ïðèâëå÷å è âúðíå ïðè
ñåáå ñè òåçè, êîèòî ñå ñòðàõóâàò è íå çíàÿò èëè íå âÿðâàò, ÷å ñòðàõúò èì ìîæå äà
ñè îòèäå ñàìî ñ ïîáåäàòà.
Êîãàòî ÷åðâåíèòå ùå áúäàò
ñàìî ñÿíêà. È êîãàòî ùå èçëåçå íàé-ñåòíå íà ñâåòëî
èñòèíàòà çà ïúòÿ íè äîòóê
è ùå ñòàíå âúçìîæåí è ðåàëåí ïúòÿò íè íàïðåä.
Ïúòÿò íà Áúëãàðèÿ â ìîäåðíèÿ ñâÿò è Åâðîïà.

Ñìÿõ

9 ÷óäåñà íà ñîöèàëèçÚìà:
1. Всички имаха работа.
2. Независимо, че всички имаха работа, никой
не работеше.
3. Независимо, че никой не работеше, планът
се изпълняваше на 100%.
4. Независимо, че планът се изпълняваше на
100%, в магазините нямаше нищо.
5. Независимо, че в магазините нямаше нищо,
всички имаха всичко.
6. Независимо, че всички имаха всичко, всички
крадяха.
7. Независимо, че всички крадяха, стигаше за
всички.
8. Независимо, че стигаше за всички, всички
бяха недоволни.
9. Независимо, че всички бяха недоволни, всички гласуваха "ЗА".

Ние сме млади,
хо ра завършващи
или
завършили
средното училище
преди 1-2 години.
Ние се научихме сами, а не с помощта
на училището, не само да гледаме, но и
да виждаме. Не само да слушаме, но и
да чуваме. Ние можем да мислим и да
оценяваме. И затова
за нас е напълно ясно: България е в
плачевно състояние!
Всеки вижда това.
Кризата е само дума, която обобщава
провалите на БСП и
ДПС. Хиляди безработни и още повече
уплашени, че губят
работата си. Милиони евро - неусвоени
европейски пари.
Негодна за ядене
храна. Битова престъпност, която МВР
дори не регистрира. Несигурност. Безнаказаност.
Закрила за престъпни групи, сива икономика и
кражби за милиарди лева
и евро. Олигарси и политици се сливат в едно. Убийства. Пътища, които убиват...
Катастрофа! Даже по-лошо от катастрафа! Нас ни
подлудяват...
Доволни в днешния предизборен ден са само социалистите.
Ние сме недоволни, защото не сме социалисти.
Защото, за разлика от тях,
можем да мислим критично и да не мълчим с наве-

дена като на заколение
глава. Само някои млади
кариеристи и конформисти, които вече имат определени места, функции и
длъжности в корупционните структури и механизми
на престарялата партиябаба - само те ходят с навирен нос и с надменността на овластените. Защото
са социалисти. Там всичко
се купува. Там няма кауза,
споделяна от хората и общностите им. Там има само интереси, прикрити със
старите и омърсени от самите тях думи "свобода",
"равенство" и "справедли-

вост".
И в същото време тъкмо
тези искат да им повярваме, че трябва да останат,
за да продължала държавата ни да баде стабилна,
за да има сигурност. Това е
наглост. Наглост е да подменяш реалностите. Наглост е да лъжеш, като ме
гледаш в очите. Те разчитат на примирението ни.
На бездействието ни. На
страха ни.
Но ние им казваме:
Гневни сме, разгневени и
бесни и от гняв крещим неудържимо! Ние ви казваме: "Аз съм човешко съ-

щество! Животът ми има
стойност! А аз - достойнство и чест! Вървете си от
властта! Вие
вървете в
чужбина. Ние искаме да
сме си тук, в нашата държава. Тя е наша и ние ще
си я върнем. Ще си върнем
и демокрацията, която вие
20 години подменяте и
фалшифицирате. Вървете
си!"
Гергана МИХАЙЛОВА,
Вероника ИВАНОВА, Зорница ПАНОВА, Димитър
ДИМИТРОВ, Кристина
АПОСТОЛОВА, Борислав
БАНКОВ, Цветелин ЦОНЕВ
и др.

Äâèæåíèå "Ãåðãüîâäåí"
ïîäêðåïè Ñèíÿòà êîàëèöèÿ
Синята коалиция и "Гергьовден" подписаха споразумение за съвместни
действия на изборите за
Народно събрание.
Според документа "Гергьовден" се ангажира да
работи с наличния си политически, кадрови и медиен ресурс за постигане
на най-добър възможен
резултат на Синята коалиция. Между 30 000 и 60 000

гласа се надяваме да мобилизираме, декларира
Любен Дилов - член на
"Гергьовден". Той изрази
опасение, че следващият
политически сблъсък ще
бъде между партиите, които се борят срещу "робовладелството", и тези,
които го защитават. На това трябва да се противопоставим силно, заяви Дилов.

Все още вярваме, че общественият морал не може да бъде покрит нито с
въглищарски прах, нито да
бъде назначен на работа
в службите. Единственото
честно решение е да подкрепим по-добрата политическа традиция в България от последните 20 години. Затова призоваваме
нашите структури и симпатизанти да подкрепят СИ-

НЯТА КОАЛИЦИЯ на предстоящите парламентарни
избори.
Ост аваме с наивното
убеждение, че в България
все още си струва да се
прави политика, че заниманието с обществени дела е "малката жертва", която всеки от нас е редно
да направи и вярваме, че
Гергьовден ще го докаже
на следващите избори.

Ïðåäèçáîðíè ðàçìèñëè
/îòêúñè îò èíòåðâþ íà ïðîô. Êàëèí ßíàêèåâ âúâ â. "Ñåäåì"/

На левия полюс нещата
не стоят толкова благополучно. От една страна, там
имаме срастване на БСП
и ДПС, което доведе до това, че ДПС не може повече
да играе нито като либерална, нито като центристка партия. Това е партиясателит на БСП, с предмодерен електорат, който може да бъде мобилизиран
във всеки един момент в
услуга на една лява партия,
която не иска да се реформира.
Самото ДПС започна да
произвежда леви фантоми
около себе си. Ние присъствахме на раждането на
един подобен негов клонинг
в лицето на ЛИДЕР. Сега ля-

вото разчита на един спасителен пояс от партии
фантоми, поднасяни му от
електората на ДПС.
По мое дълбоко убеждение партиите в България
се делят на три типа: партии на визията; партии на
властта на всяка цена и
партии ексцеси. Най-ярък

представител на типа партии ексцеси е "Атака".Те се
характеризират с нещо
много интересно: избуяват
на почвата на антиполитическите настроения и обещават на хората бързо и
катастрофично преобразуване на цялата политическа система. Ако те не успеят да изпълнят бързо желанията на онези, които ги
избират, навлизат ускорено в един безвъзвратен и
последователен низходящ
цикъл.
Това, което научиха избирателите, които не искат да
позволят повторение на
мандата на БСП в каквато
и да е комбинация, това е,
че не бива да дават гласо-

вете си на партии фантоми, на партии заместители, фалшификати, които
симулират и мамят с дясно мислене и които са произведени от тройната коалиция. Към хората трябва
да бъде излъчено едноединствено и мощно послание: не позволявайте
гласовете ви, с които сте
срещу един втори пагубен
за страната мандат на
тройната коалиция да бъдат загубени. Гласувайте за
сигурните реформатори,
гласувайте за онези, за които и по интуиция знаете,
че са хора, които могат да
спасят страната от кризата. Това са партиите от Синята коалиция.

ÎÁÙÈÍÈÒÅ

3-9.07.2009 г.
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Îòãîâîðíîñò çà ðåøåíèÿòà Îáùèíñêèòå ñúâåòíèöè
íîñè óïðàâëÿâàùîòî îò ÃÅÐÁ ãëàñóâàò
ìíîçèíñòâî ïðîòèâ äåöàòà íè

Êàëèíà ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂÀ
На последната сесия на
Общинския съвет (на 25
юни т.г.), благодарение
на плаващия кворум в залата и липсата на необходимия брой съветници
от управляващото мнозинство, две кметски
предложния не събраха
достатъчен брой гласове
и не бяха приети. Става
въпрос за кандидатстване на Община Тутракан с
проект и искане на съгласие за теглене на поредния кредит от Фонд
"ФЛАГ". По този повод, до
края на същия ден, общинската администрация
разпространи до медиите прессъобщение - коментар с обвинения срещу опозицията, а няколко
дни по-късно думата поиска и общинският съветник Вергил Русев (публикуваме ги отделно).
Заради манипулативния предизборен характер на двата материала, потърсихме мнението на общинския съветник Милен ФИЛИПОВ, който е и председател на
Постоянната комисия по
бюджет:
"Това са евтини предизборни трикове на партията-столетница, изучени
навремето във висши и не
чак
толкова
висши
партийни школи. Аз познавам Петя Василева, която
е подписала прессъобщението, смятам, че и тя добре ме познава, за да напише това. За мен е ясно, че
поръчителите са други, тъй
като звучат ретро, от преди
25 години, в стилистиката
на "Работническо дело" и
"Народна армия". Затова
ще се обърна дирекно към
поръчителите - Г-н Кмет, гн Председател на Общинския съвет, г-н бивш председател на Общински съвет
или настоящ все още зам.председател, ако не бяха
изборите изобщо нямаше
да отговоря на такива некомпетентни обвинения.
Какво всъщност се случи?
На нас ни беше предложено да гласуваме поредния
дълг на Общината, който
допълнително утежнява
нейното финансово положение. За този проект, отнасящ се до ремонта на
две детски градини, ние
сме гласували положително още на 30 октомври
2008 г., с решение №204, като сме дали съгласие кметът да подпише Запис на
заповед за 181 7941,71 лв.
Сега той иска да тегли кредит за още 250 хил.лв., за
същото нещо, от Фонд
"Флаг". Пред мен са и решение №217/30.10.2008 г.,
с което сме дали съгласие
за поемане на общински
дълг за ползване на банков заем от 130 хил. лв. за
оборотни средства и решение №352/30.04.2009 г. за
безлихвен заем за изготвяне на проект за изграждане на пречиствателна станция, с който някога Общината щяла да кандидатства и в което изобщо не е
посочена конкретна сума.
Значи кметът може да си
тегли колкото си иска, в
последствие разбрахме, че
размерът е 600 хил.лв.
Интересното е, че по Закона за общинския дълг Об-

щината има право да гарантира кредити до 5% от
собствените си приходи
плюс общата изравнителна
субсидия за една година
по заверен отчет от Сметната палата, което за нас е
около 450 хил.лв. Виждате
колко се надхвърля законово разрешената сума. Е,
аз не искам със своето гласуване да стана престъпник, не искам да нарушавам закона. Ние от ГЕРБ
държим да спазваме законите. Начинът на теглене
на тия кредити дава възможност те да ги пренасочват за други цели откъде се
прокрадва и съмнението,
че тези пари всъщност са
необходими за финансиране на текущата дейност.
Особено при сегашната редукция на бюджетни средства и липсата на оборотни пари. Добре е гражданите да
знаят, че освен тези дългове, Община Тутракан има и
още 580 хил.лв. неразплатени разходи за 2008 г., което
като се събере с горецитираните суми се получава колосалния сбор от близо 1,5
милиона задължения. Кой
ще ги плаща тези пари? Явно е, че това са гражданите
на община Тутракан. Като
гледам размера и темповете, с които се трупат си мисля, че гражданите няма да
могат да се справят с тях в
този живот и парите ще трябва да се изплащат от техните
деца. Децата, които така лицемерно в двете публикации
се защитават. Дали все в интереса на децата кметът и
общинските съветници от
БСП и ДПС закриха ОДК - институцията, в която своите
уменията в свободното си
време развиват над 500 наши деца. Заедно с него са на
път да се закрият школите по
борба и гребане, чиито възпитаници са прославяли неведнъж Тутракан у нас и в

чужбина.
Крайно време е господата от общинска администрация начело с кмета да
разберат, че проектите са
важни, но е необходимо да
има изработена стратегия
със систематизирани по
важност инициативи, да се
иска мнението на хората,
които да наредят приоритетите за работа, да има
прозрачност, а не работа на
парче без никаква отчетност пред Общинския съвет. Тогава ще се разбере
дали детските градини
трябва да са в добро състояние или да се прави някакъв смешен път до "Хлевозавода", по който не могат да се разминат две каруци, камо ли два автомобила, дали да има Спортна зала или да се правят
стъпала с цена по 2 хиляди лева едното.
Да припомня ли на кмета, че съгласно ЗМСМА, копие от всички подписани
договори на Общината
трябва в 3-дневен срок да
се представят в Общинския
съвет. Той някога да е изпълнил това си законово
вменено задължение? Отговорът е еднозначен - не!
И е крайно време Общината да спре да говори в бъдеще неясно време за проектите, да размахва едни
химерни милиони, а да даде отчет има ли изобщо
спечелени такива.
Откога управляващите
разчитат на опозицията да
им приема решенията в Общинския съвет? Като толкова искат да минават техните лични и партийни интереси, нека да се съберат с
ортаците си от ДПС и да
гласуват, все пак са общо 10
сигурни гласа, а не да липсват от залата и да прехвърлят топката в двора на опозицията. Опозицията е коректив, а не управляващ.”

Èçáåðåòå ïî-äîáðîòî çà âàøèòå äåöà
ÑÎÓ "É. Éîâêîâ" ãð. Òóòðàêàí îñúùåñòâÿ ïðèåì ïî
äîêóìåíòè íà ó÷åíèöè ñëåä çàâúðøåí VIII êëàñ êàêòî
ñëåäâà:
1. Ïðîôèë: Õóìàíèòàðåí
- 1 ïàðàëåëêà - 29 ó÷åíèöè
2. Ïðîôèë: Òåõíîëîãè÷åí - Òóðèçúì
- 1 ïàðàëåëêà - 29 ó÷åíèöè
Ñðîê çà ïîäàâàíå íà äîêóìåíòè çà ó÷àñòèå â ïúðâè
åòàï íà êëàñèðàíå - 7-10.07.2009 ã.
Îáÿâÿâàíå íà ñïèñúöèòå ñ ïðèåòèòå íà ïúðâî êëàñèðàíå - äî 13.07.2009 ã.
Çàïèñâàíå íà ïðèåòèòå ó÷åíèöè íà ïúðâè åòàï íà
êëàñèðàíå - 14-16.07.2009 ã.
Íàïðàâåòå âàøèÿ çàëîã çà çàäúëáî÷åíà, òðàéíà è
ñèñòåìíà ïîäãîòîâêà, êîåòî ãàðàíòèðà óñïåøíî
ïðåäñòàâÿíå íà äúðæàâíèòå çðåëîñòíè èçïèòè è
ïî-äîáðà ðåàëèçàöèÿ ïðè ïðèåì âúâ ÂÓÇ.

С правото си на глас
"ВЪЗДЪРЖАЛ" се, две важни за развитието на общината точки от внесения
дневен ред бяха отхвърлени на сесия на общински
съвет Тутракан. С гласуването си общинските съветници от ГЕРБ спряха реализирането на спечеления
и одобрен за финансиране проект на стойност 908
973,55 лева "Подобряване
на местната образователна инфраструктура на община Тутракан чрез обновяване и модернизиране
на двете детски градини
ОДЗ "Полет" и ЦДГ "Славянка" и преоборудване на
техните кухни". Сесията се
проведе на 26 юни т.г. и на
нея групата от общински
съветници на ГЕРБ: Мариян Ганев, Мирела Станкова, Кемал Шахин, Димитър Петров и Милен Филипов гласуваха с "ВЪЗДЪРЖАЛ" за кандидатстване
на общината по Оперативна Програма "Регионално
развитие" с обект "Северна стена на антична крепост Трансмариска" и за
сключване на договор за
кредит с "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ"
- ЕАД. По този начин съ-

ветниците от ГЕРБ, спират
работата на общинска администрация по двата
много важни проекта по
Оперативна Програма "Регионално развитие". За
проекта "Подобряване на
местната образователна
инфраструктура на община
Тутракан чрез обновяване
и модернизиране на двете детски градини ОДЗ
"Полет" и ЦДГ "Славянка"
и преоборудване на техните кухни" за 908 973,55 лева, чрез вота си общинските съветници от ГЕРБ успяха да осуетят началото
на строителството като не
приеха подписването на
договор за кредит с "Фонд
за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ" - ЕАД.
А другият проект "Подобряване на туристическите атракции в община
Тутракан и свързаната с
тях инфраструктура", кандидатстването, за което е
до 6 милиона лева с обект
"Северна стена на антична крепост Трансмариска",
който е паметник на културата със статут от национално значение ще отпадне, чрез гласуването на
общинските съветници от
ГЕРБ. От 17 общински съ-

ветници на сесията плаващо присъстваха от 15 до 12
съветника. За приемането
на точките от Оперативна
Програма "Регионално
развитие" са необходими
50% от 17 гласа. С 5 гласа
"Въздържал" на ГЕРБ и 7
гласа "За" на останалите
съветници, точките отпаднаха. Общината остава с
"вързани ръце" за работата си по усвояването на
европейски средства. С този вот и този манталитет
на противопоставяне и отричане на всичко заради
политическите страсти,
ние всъщност все повече
се отдалечаваме от Европа.
Тутракан ще остане без
ремонтирани детски градини! Това как ще се обясни на нашите деца? Защо
техните учебни заведения
се срутват и защо един ден
ще станат опасни за тях
самите да ги посещават?
Защо ГЕРБ възпрепятства
сигурността на децата ни,
на нашето бъдеще, на нашата надежда! Това ли е
примерът за целесъобразни решения?
Нека бъде
ПОЛИТИКАТА!
Петя ВАСИЛЕВА, PR
на Община Тутракан

Èñêàì äóìàòà
Напоследък усилено се
говори относно работата
на Общинския съвет в Тутракан и честата смяна на
председателите. Местните
медии поместиха мнения
на колеги общински съветници, които не дават яснота по въпроса. Различни са
и мненията на моите съграждани по въпроса, защо
си подадох оставката като
председател на Общинския съвет и то скоро. Обстановката в Общинския съвет е нестабилна и не спомага за решаването на
важни за града и общината въпроси. Особено се нажежиха страстите след
смяната на Мариан Ганев
и неговото преминаване
към колегите от ГЕРБ. Почти всяко действие на кмета на общината и общинската администрация, в т.ч.
и заседанията на Общинския съвет бяха атакувани с
цел злепоставяне и пречене за извършване на нормална работа. Веднага
след избирането ми за
председател, аз заявих, че
е необходимо всички общински съветници да забравим личните си и партийни пристрастия и обединим усилията си за вземане на решения, които са от
съществено значение за
развитието на общината.
Но не стана така. За никого не е тайна, че аз бях подкрепен при избора ми от 10
общински съветници в т.ч.
и от ДПС. Но още на следващото заседание пролича, че не съм бил правилно разбран. В предните две
сесии общинската администрация внесе предложение да се направи раз-

мяна чрез дарение на парцела по ул. "Рибарска"
между Общината и С. Хараламбиев. С това решение се даваше възможност
Общината да кандидатства
по програма за шест милиона лева в т.ч. реставриране на 6 къщи, а С. Хараламбиев да проектира спечелените от него терени и да
отпочне реставрирането
на къщите. Преди заседанието на 28 май 2009 г. в
разговор с кмета на Общината и общински съветници, които не бяха подкрепили това искане заявих, че
ако и сега не бъде прието
ще си подам оставката. За
голямо мое съжаление,
общинските съветници от
ДПС и ГЕРБ отново не го
подкрепиха. С това се стопира възстановяването на
къщите по ул. Рибарска, за
което уж всички съветници
желаят улицата да стане
дестинация за включване и
в програмите на туроператорите. Това ме накара в
края на заседанието да си
подам оставката. Това, че
съм бил прав се потвърди
и на последната сесия, на
25 юни, когато отново общинските съветници на
ГЕРБ не подкрепиха двете
докладни на кмета на общината. Едната за кандидатстване по ОП "Регионално развитие" с обект
"Северна стена на антична
крепост "Трансмариска" да
бъде включен към проектно предложение за БЕЗВЪЗМЕЗДНО финансиране, с цел подобряване на
туристическите атракции и
свързаната с тях инфраструктура.
Втората докладна, която

не беше подкрепена се отнасяше за сключване на
договор за кредит в размер
на 250 хил.лв. с Фонд
"ФЛАГ". Целта е да бъдат
обновени и модернизирани чрез преоборудване на
кухните на двете детски градини "Полет" и "Славянка".
Не се утвърди и обоснованото искане на "Палермо"
ЕООД-Тутракан с управител
Пламен Андреев за удължаване на срока на отстъпеното право на строеж за
изграждане на помощна
площ към хотел-ресторанта. Как да се обясни и поредното връщане от областния управител на решението на Общинския съвет за
мерите и пасищата, което е
изпратено до Административен съд - Силистра? Би
следвало Общинския съвет
да насочи своето внимание
към коренно подобряване
на своята работа. Да се завиши отговорността на всички общински съветници, които да оправдаят гласуваното им доверие от избирателите.
Пред избори сме за народни представители. Нека всеки гражданин направи оценка и на своето поведение и гласуване. Уважаеми жители на общината не бъдете пасивни наблюдатели на това, което
става в общината и държавата. Участвайте в заседанията на Общински съвет Тутракан. Призовавам
всички на 5 юли да гласуват, за да реализират правото си на глас, дадено от
конституцията на Република България.
Вергил РУСЕВ,
общински съветник

ÒÀÌ, ÊÐÀÉ ÐÅÊÀÒÀ
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Ðàçëè÷íèòå ñòèõîâå

Êàëèíà ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂÀ
Третата си поредна стихосбирка "Шкурка за душата" представи пред своите
почитатели тутраканската
поетеса Румяна Капинчева. Макар да казва "Аз не
съм поет!" мотивирайки се
с 20-те написани пиеси, тя
е по-популярна със своите
стихове. Защото все още
нейна пиеса не е изиграна
на сцената в крайдунавския град. Първи, тази чест
са имали в далечна Тараклия и по-близката Бяла.
Този път, подарявайки на
всички присъстващи екземпляр, стиховете прозвучаха прочетени от авторката и нейните приятели.
"Шкурка за душата" е по-

различната стихосбирка.
52 от стихотворенията са
"за недъзите", както ги определя Капинчева, а само
две са в познатото амплоа.
Може би и затова изчитайки и последната строфа, у
човека сякаш остава едно
задължение - да се замисли и... преосмисли битието
около себе си.
Много цветя и пожелания за здраве и творческо
вдъхновение получи Румяна Капинчева в юнската вечер. Почитателите на поезията й остават в очакване
на още стихове, а тя самата търси мъжът-акть ор,
който да изиграе главната
роля в новата й пиеса. На
тутраканска сцена.

12-18.06.2009
3-9.07.2009 г.г.

ÂÐÅÌÅÒÎ
Â ïåòúê íàä ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò ñòðàíàòà ùå áúäå ïðåäèìíî ñëúí÷åâî è òåìïåðàòóðèòå ùå äîñòèãíàò ñòîéíîñòè îò
28 äî 33°. Âñå ïàê, â êðàéíèòå çàïàäíè ðàéîíè ïî-êúñíî ïðåç äåíÿ å âúçìîæíî îòíîâî äà ïðåâàëè è ïðåãúðìè. Ïðåç ïî÷èâíèòå äíè îòíîâî ùå ïàäíàò âàëåæè ñ ãðúìîòåâèöè, íà ïîâå÷å ìåñòà è ïîâå÷å êàòî
êîëè÷åñòâî ïðåç ïúðâèÿ äåí. Òåìïåðàòóðèòå ñëàáî ùå ñå ïîíèæàò. Â íà÷àëîòî íà
ñëåäâàùàòà ñåäìèöà íàä ìíîãî ðàéîíè ùå
ïðåîáëàäàâà ñëúí÷åâî âðåìå, ñ ïî-âèñîêè
òåìïåðàòóðè, íî â ñëåäîáåäíèòå ÷àñîâå ñ
ðàçâèòèå íà êóïåñòà îáëà÷íîñò è âúâ
âòîðíèê íå å èçêëþ÷åíî â ñåâåðîçàïàäíèòå ðàéîíè íà ìåñòà äà ïðåâàëè.

"Òóòðàêàíñêà ãîðà" ÅÎÎÄ
Ïðåäëàãà ïðîèçâîä ñòâî è ðåìîíò íà
â ñè ÷ê è âè äî â å õè äð àâ ëè ÷ íè ì àð êó ÷è .
Çà êîíòàêòè: 0895 660 879 è 0866/61 450

Èñòèíà
Âèäÿõ ÿ. Ïëàõî íàäíè÷àøå
èççàä èçëþùåíà ñòàðà âðàòà.
È ñ î÷èòå ñè ãóçíî ìè ñðè÷àøå:
"Ïîçàêúñíÿõ, íî íàëè ñúì äîøëà?"
Âèäÿõ ÿ. Íå ïîâÿðâàõ íà äóìèòå.
Ìèñëåõ, ÷å òÿ å ïîðåäíà ëúæà.
Òúé ñâèêíàõ ñ êîøìàðà íà ãëóìèòå,
òà ìè èçãëåæäàøå íåðåàëíà ìå÷òà.
Âèäÿõ ÿ. À áÿõ ÿ îòïèñàëà.
Ñ êàìúê íàäãðîáåí çàòèñíàõ ñêðúáòà.
Òðàóðåí ìàðø áÿõ é íàïèñàëà
è çàæèâÿõ ñ ïî-ñïîêîéíà äóøà.
Âèäÿõ ÿ, íî é âðúòíàõ êëþ÷àëêàòà.
Äà! Íàêðàÿ äîéäå. È êàêâî îò òîâà?
Áåøå óïëàøåíà è áåçïîìîùíà, ìàëêàòà.
Ìàêàð äà é âèêàõà Èñòèíà.

ÎáÑ íà Á×Ê - Òóòðàêàí
съобщава на всички получили енергийни помощи
за 2008/09 г., че от 7 до 22 юли започва раздаването
на интервенционни запаси - по 2 кг брашно, 3 кг ориз
и 3 кг захар в офиса на БЧК, до бившата детска ясла
на "Текето".
Хранителните продукти ще се получават само срещу лична карта от 8 до 12 часа.

“Êåíòîÿ Áúëãàðèÿ” ÅÎÎÄ
ãð. Òóòðàêàí

ïðåäëàãà îôèñè, ñëåä îñíîâåí
ðåìîíò, íàõîäÿùè ñå íà
óë."Òðàíñìàðèñêà"¹10,
âòîðè åòàæ, íàä áàð "Ôóåãî"
Çà êîíòàêòè:

Румяна КАПИНЧЕВА

Òåë.: 0866/61 014; 0898597134

3 þëè - Ìàðãàðèòà ÂËÀÄÅÂÀ,ó÷èòåëêà 5 þëè - Ãþëçàð ÊÎÂÀ×ÅÂÀ, ñ÷åòîâîäèâ ÎÓ - ñ. Íîâà ×åðíà
òåë, "Ñëàâÿíêà" ÀÄ
4 þëè - Ïåòúð ÁÎÍÅÂ, îõðàíà, Îáùèíà 7 þëè - Äèìèòúð ÀÑÅÍÎÂ, êìåò íà ñ.
Òóòðàêàí
Áîãäàíöè, îáùèíà Ãëàâèíèöà

Ïàöèåíòèòå íà ä-ð Ïàóíîâ, ðîäåíè ïðåç
1984, 1974, 1964, 1954, 1944 è 1934 ã. äà ñå
ÿâÿò â ëåêàðñêèÿ êàáèíåò çà ïîñòàâÿíå íà
çàäúëæèòåëíà âàêñèíà ïðîòèâ Òåòàíóñ è
Äèôòåðèÿ.
Âñåêè ðàáîòåí äåí ìåæäó 11 è 13 ÷àñà.

Ïðîäàâàì

äúðâà çà îãðåâ - àêàöèÿ

Цена 43 лв./куб.м
с транспорта.
Òåë.: 0887 862 830
TUTRAKAN.NET

ÒÀËÎÍ
ÇÀ
ÎÒÑÒÚÏÊÀ
3 ëåâà îò
ìåñå÷íàòà òàêñà.
Âàëèäåí ñàìî çà
Àâãóñò 2009 ã.
Âñåêè àáîíàò,
ïðåäñòàâèë òîçè
Òàëîí â îôèñà
íà óë.Ðîäèíà ¹23,
ïîëó÷àâà
îòñòúïêàòà!

Ëÿòíà äèñêîòåêà
"Áàñåéíà"
îòâàðÿ âðàòè çà âàñ íà 3 þëè,
ïåòúê, îò 22 ÷àñà.
Óíèêàëíà àòìîñôåðà â
ìåñòíîñòòà "Ñòîìíàòà".
Êóïîí ïîä çâåçäèòå,
ìÿñòî çà öåíèòåëè!
Îñèãóðåí å áåçïëàòåí òðàíñïîðò
íà âñåêè êðúãúë ÷àñ îò áàð "Õàâàíà".
Íà÷àëåí ÷àñ - 20 ÷àñà.
Çà ðåçåðâàöèè íà òåë. 0899133877

ÑÌßÕ
Ïðàòèë Ãîñïîä Äåâà Ìàðèÿ íà çåìÿòà äà
ìó êàæå êàê æèâåÿò õîðàòà. Ïðàùà òÿ òåëåãðàìà îò Ðóñèÿ:
''Òóê õîðàòà ïèÿò, è ïèÿò, è ïèÿò. Îò
äúæä íà âÿòúð ðàáîòÿò. Îáùî âçåòî óæàñ''.
Ïðàùà âòîðà òåëåãðàìà îò Áúëãàðèÿ:
''Òóê õîðàòà ïèÿò, ðàáîòÿò è ñå .... Îáùî âçåòî - óìðÿëà ðàáîòà.''
Ïðàùà îò Çàïàäíà Åâðîïà:
''Òóê õîðàòà ðàáîòÿò ïåò äåíà è æèâåÿò äâà. Îáùî âçåòî èìà ðåä. Óòðå ëåòÿ
çà Àìåðèêà''
×àêà Ãîñïîä âåñòè îò Àìåðèêà, àìà íÿìà íèùî.
Ïðàùà Ñâåòè Ïåòúð äà ïðîâåðè êàêâî
ñòàâà.
Îòèâà òîé è êàêâî äà âèäè - ñåäè Äåâà
Ìàðèÿ íà åäíà ïîëÿíà, îêîëî íåÿ ðàçíè õóáàâöè, ñâèðè ìóçèêà, ÿäåíå è ïèåíå ìíîãî,
õîðàòà âåñåëè.
Âèäÿëà ãî Ìàðèÿ è ñå ïðîâèêíàëà:
- Ïåïè, êàæè íà Áîãè, ÷å Ìèìè íÿìà äà

ñå âðúùà.

***

Ãèíåêîëîãúò:
- Èìàì åäíà õóáàâà âåñò çà âàñ ãîñïîæî!
- Ìîëÿ, ìîëÿ! Àç ñúì ãîñïîæèöà!
- Ìîëÿ çà èçâèíåíèå! Òîãàâà - èìàì åäíà ëîøà âåñò çà âàñ ãîñïîæèöå ...

* * *çà Ñâåòè Âàëåíòèí ñ
- Èìàòå ëè êàðòè÷êè
íàäïèñ ''Çà ìîÿòà ëþáèìà''?
- Èìà.
- Äàéòå ìè 12.
Â ïðåïúëíåí àâòîáóñ:
- Ãîñïîäèíå, âå÷å ïåò ìèíóòè ëåæèòå âúðõó
ìåí! - âúçìóùàâà ñå ìëàäî ìîìè÷å.
- Íèùî íå ìîãà äà íàïðàâÿ!
- Àìè òîãàâà îòñòúïåòå ìÿñòîòî íà íÿêîé äðóã!

***

Ñåäè ñè åäèí ñòàðåö íà áàëêîíà, ãëåäà è ñè
ìèñëè:
''Äà-à-à, íå èì å ëåñíî íà ìëàäèòå äíåñ!
Åòî - åäíà öèãàðà ïóøàò íÿêîëêî ÷îâåêà! È
íå óíèâàò äàæå, à ñå ñìåÿò!''

Ïðîäàâàì
àïàðòàìåíò â áë. "Âúçõîä-1"

Çà ñïðàâêè: òåë.: 0889 770 008

ÑÓÄ Î Ê Ó

×åñòèò ðîæäåí äåí è äà ïî÷åðïÿò:
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