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ÃÅÐÁ ïîáåäè!
Ñäðóæåíèå "Ñáîðÿíîâî" îðãàíèçèðà

Òðàäèöèîíåí
íàðîäåí ñúáîð
на 19 юли (неделя) 2009 г.
по повод честването на Илинден в
местността "Сборяново" до гр. Исперих

Ïðîãðàìà

Êàëèíà ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂÀ
Пъстри социологически
проучвания, черен пиар,
размахани брадви, каращи
зрителят да потрепери от

отвращение и погнуса към
авторите-социалисти, вождистки изцепки, скорострелни назначения, корупция, заплахи, изборен тури-

зъм, масова покупко-продажба на гласове - това бе
предизборната кампания
за 41-вото Народно събрание. Идеолозите на тази

Ðàäîñò íà áðåãà

кампания този път сбъркаха тотално. Битът и душевността на българския народ не се поддаде на тази
на стр. 2
Êàëèíà ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂÀ
Вокалната формация
"Вива тийнс", триото Антония, Божидара и Стефани
и индивидуалната участничка Божанка Спасова
представиха тутраканското
певческо майсторство на
Международния фестивал
"Радост на брега", който се
проведе в Бургас.
Момичетата извисиха
гласовете си над участниците от Унгария, Русия и Украйна и спечелиха убедително призовите първи
места в своите категории.
Триото спечели Специалната награда на Община
Бургас.
Журито съставено от музикални педагози и диригенти, сред които композиторът и аранжор на популярна музика Руслан Карагьозов даде своите найвисоки оценки за тутраканските изпълнителки.
Заради изключителното
си представяне бяхме поканени в един от дните на
фестивала да изнесем
на стр. 2

9.00 - 11.00 ч. - Света Божествена литургия водена от владиката на Русенска митрополия
Н.В.Пр. Неофит
12.00 - 13.00 ч. - Водосвет и освещаване на Курбан в чест на Пророк Св. Илия
14.00 - 15.00 ч. - Изпълнения на самодейни състави
15.00 - 16.00 ч. - Изпълнения на ансамбъл "Добруджа"
16.00 - 17.00 ч. - Изпълнения на специалния гост
Валя Балканска
17.00 - 18.00 ч. - Закриване на събора от Капанския ансамбъл, гр. Разград
Съборът се осъществява със съдействието на
областния управител на гр. Разград и бизнесмени
от гр. Исперих.
За справки на тел.: 0889 228 019 - председател
на Сдружение "Сборяново"

Óâàæàåìè ñúãðàæäàíè,
Â íàøàòà ñòðàíà ãîñòóâà ðóñêèÿ àíñàìáúë "Äóøà", êîéòî ïðåäñòàâÿ êîíöåðòíàòà ñè ïðîãðàìà â ðàçëè÷íè ãðàäîâå: Ñîôèÿ, Ñåâëèåâî, ßìáîë, Ëîâå÷,
Êàðíîáàò è äð.
Â ïðîãðàìàòà ñà âêëþ÷åíè 13 êîíöåðòà ñðåä, êîèòî è íà òóòðàêàíñêà ñöåíà. Íå ïðîïóñêàéòå âúçìîæíîñòòà äà
ñå ñðåùíåòå íà æèâî ñ èçêóñòâîòî, êîåòî ñà ïîäãîòâèëè ó÷àñòíèöèòå îò ðóñêèÿ àíñàìáúë "Äóøà".
Çàïîâÿäàéòå íà 15.07.2009 ã. /ñðÿäà/
îò 19.00 ÷àñà â ïàðê "Õðèñòî Áîòåâ".

Î Á Ù ÈÍÈÒÅ
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НОВИНИ
ЖУРНАЛИСТИ С ТОЧЕН МЕРНИК

Журналисти стреляха в Силистра по случай професионалния празник на служителите от МВР - 5 юли. В
традиционния турнир по стрелба с малокалибрен
пистолет участваха 9 представители на национални
и регионални медии. Те имаха право на 3 пробни и
10 зачетни изстрела, вещо ръководени от оръжейника на ОДМВР-Силистра Веселин Кудинов.
"Опасно" точна и този път бе Светлана Петрова,
кореспондент на Дарик радио (на снимката). С найвисок резултат - 88 от 100 възможни точки, тя за поредна година грабна първото място в класирането
при жените. След нея се наредиха Мария Стефанова от в. "Силистренски бряг" (49 т.) и Наталия Симеонова от в. "Дръстър" (31 т.).
С най-точен мерник сред мъжете се оказа Александър Алексиев, водещ в радио "Менес", който постигна резултат от 74 точки. Втората позиция зае Петър Наков от в. "Дръстър" (43 т.), а трети се класира
Младен Иванов от електронното издание "Репортер
Силистра" (40 т.).
Победителите в турнира получиха грамоти лично
от директора на ОДМВР-Силистра комисар Краснодар Нончев.
В БОГДАНЦИ ИЗКУПУВАТ БИЛКИ
БЕЗ РАЗРЕШИТЕЛНО
4 акта за установяване на административни нарушения съставиха експертите на РИОСВ-Русе. Три от
тях са за нарушения на Закона за лечебните растения (ЗЛР). Билкозаготвители от с. Лом Черковна (обл.
Русе), с. Ловско (обл. Разград) и с. Богданци, община
Главиница (обл. Силистра) са изкупували лечебни
растения - бъз (къси дръжки), полски хвощ и медуница без да притежават необходимите позволителни.
За това нарушение в ЗЛР се предвижда глоба до 5000
лева.
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ÃÅÐÁ ïîáåäè!
от стр. 1
боза и той, отивайки до урните, каза "Не!" на крадливата тройна коалиция, която за своите безхаберие
и некомпетентност се оправдава четири години със
синьото правителство на
Костов.
Избирателите казаха
"Да!" на промяната. Дадоха й шанс чрез Бойко Борисов и ГЕРБ! Да ни изкарат от корупционното блато, от непостроените магистрали, от бедността и
негативизма на Европа.
Трудна задача по време на
криза.
Горецитираната предизборна ситуация се изсипа
с пълна сила и върху главите на избирателите от
Тутраканска и Главинишка
общини. Затова и избирателната активност бе по-висока от тази на евроизборите, а и резултатите - също. В Тутраканско ГЕРБ удвои гласовете - 2939, ДПС 3793, "Коалиция за България" - 1616, "Атака" - 1485,
НДСВ бележи двоен спад
сред избирателите - само
210 гласа, Синята коалиция - 141, РЗС - 152, ЛИДЕР-Новото време - 44, ПД
"Социалдемократи" - 24.
В Община Главиница изборният резултат е следният: ДПС - 4722, ГЕРБ 1074, "Коалиция за България" - 662, Атака - 426,
НДСВ - 64, Синята коали-

ция - 51, РЗС - 73, ЛИДЕР с
Новото време - 60, ПД "Социалдемократи" - 10.
След края на последните избори ДПС, ГЕРБ и "Коалиция за България" са
партиите чиито кандидати
ще представляват Силистренска област в българския парламент. На депутатските банки ще седнат
досегашният кмет на Дулово д-р Митхат Табаков, като
мажоритарно избран наро-

ден представител, Камен
Костадинов и Гюнай Сефер
от ДПС, Стефан Господинов от ГЕРБ и Антон Кутев
от БСП. Според окончателните резултати на РИК-Силистра най-много гласове
са дадени за ДПС - 30 458
или 39,14 %, следвани от
ГЕРБ - 23 595 - 30, 32%, "Коалиция за България" - 10
964 - 14,09%, "Атака" - 6
616 - 8,5%, РЗС - 1883 2,42%, НДСВ - 1681 -

2,16%, Синята коалиция 1073 - 1,38% и
Лидер-Новото време 1024 -1,23%.
Също от РИК оповестиха, че в цялата област са
гласували общо 79 993, като действителните гласове
са 77 825. Мажоритарният
вот убедително е спечелен
от ДПС с 30 588 гласа, като
веднага след това се нареждат ГЕРБ - 23 140 гласа и БСП - 11 597 гласа.

Êàëèíà ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂÀ
"Благодаря на всички от
Тутраканска община, които излязоха и гласуваха в

Veni, vidi, vici

изборния ден. Благодаря
на членовете, на симпатизантите, на нашите поддръжници от десните политически партии за добрия резултат.", каза на 7
юли на среща с активисти
на ГЕРБ и представители
на десни партии в Тутракан
новоизбраният народен
представител Стефан Господинов. Тези избори преминаха, в Дулово предстоят нови кметски избори,
надявам се и в Тутракан
също да има предсрочни
избори, допълни още той,
а думите му бяха изпратени с бурни ръкопляскания.
Благодарност към всички работили за каузата
"ГЕРБ" на последните избори изрази и Милен Филипов, който бе четвърти в
листата на партията за народни представители.

Музика и фойерверки,
осигурени специално за
случая от Любен Драгнев,
допълниха настроението
от победата у всички.
Ден по-рано Господинов
и колегите му от листата
дадоха първата си пресконференция в областния
град. "Смятам, че мога да
бъда полезен в областта
на държавната администрация. - така коментира
въпроса за бъдещата си
реализация в 41-вото Народно събрание депутатът. Победата на ГЕРБ е
била очаквана, а отпадането на НДСВ е било негова лична прогноза, която
се е оправдала. Всяка година ще давам публичен
отчет за това, което съм
свършил като народен
представител, официално
даде дума пред медиите

КРИМИНАЛЕ
Късо съединение причинило пожар в къща вчера
в гр. Главиница. Местните огнеборци реагирали на
сигнал, получен в 12.20 ч. на 6 юли. Преди да загасят
пожара изгорели хладилник, пералня, микровълнова фурна и кухненски шкаф. Спасена е къщата.

Ðàäîñò íà áðåãà

от стр. 1
концерт на сцената на амфитеатъра в гр. Созопол,
сподели техният ръководител Доротея Бальовска.
Всъщност нашето участие
на този конкурс беше повече от успешно, за което съм
изключително щастлива. В
този ред на мисли искам да
изкажа благодарност на
всички, които подкрепиха
нашето участие - Димо

Денчев, Любен Драгнев,
нотариус Анелия Раева,
Венцислав Танчев, Николай Николов, собственик
на фирма "Едрина", гр. София и Община Тутракан.
Сърдечно благодарим и
на Милена Първанова Бульбаха за това, че подари прекрасни платове за
ушиването на костюми на
ДВГ "Слънчева усмивка",
допълни още Бальовска.

Стефан Господинов.

Ìåñå÷íî çàñåäàíèå íà
Ïðîáàöèîííèÿ ñúâåò

Êàëèíà ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂÀ
Петима осъдени на наказанието "Пробация" получиха положителния глас
на членовете на Пробационен съвет - Тутракан на
проведено в края на м.
юни заседание. Той се изразява в промяна на ежедневната регистрация по
настоящ адрес в ежемесечна.
Заседанието бе домакинствано за втори път от
Община Главиница и горната мярка бе разгледана
за общо 20 от изпълняваните присъди.
На още 18 осъдени, по

предложение на председателя на Пробационния
съвет Диана Радулова, бе
заменена ежеседмичната
регистрация по настоящ
адрес в ежемесечна, съгласно новите изисквания
на Закона за изтърпяване
на наказанията.
На заседанието бе приет отчет за работата за
първите пет месеца на годината.
През 2009 г. се изпълняват над 80 присъди "Пробация" в района на Тутраканския съд, който обхваща и Главинишка община.
Следващото заседание
ще се проведе на 29 юли.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

10-16.07.2009 г.

Ìàðèàí ÃÀÍÅÂ:

Êìåòå, ïîäàé
ñè îñòàâêàòà!
Êàëèíà ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂÀ
- Г-н Ганев, Вие бяхте
сред най-активните от ГЕРБ
в преминалата кампания.
Какъв е Вашият коментар за
нея?
- Гражданите на България,
включително и тутраканци,
видяха една от най-мръсните кампании в близката ни история. Изключителният негативизъм лъхащ от всички
клипове на БСП се обърна срещу тях. Не е достатъчно само
да омаскариш някого и да си
спокоен, че хората ще гласуват за теб, защото обществото вече не е това, което е било преди 20-30 години. Хората се освободиха от старите
догми и могат да преценят за
кого да гласуват, да определят стойностните неща. Изборният успех на ГЕРБ е доказателството. Затова искам
категорично и от все сърце да
благодаря на избирателите от
Тутраканска община, че излязоха да гласуват. Вече наистина започва да се ражда
гражданското общество. Хората разбраха, че всеки един
глас е важен, всичко е в ръцете на избирателя. Така се
объркаха и прогнозите на платените социолози, които предвещаваха коалиция от 5-6 партии, съвместно управление
на ГЕРБ с БСП и ДПС и т.н.
А що се отнася до предизборната конкретика - и тук бяха установени много нарушения, изборен туризъм под друга форма - с леки автомобили
ги разкарваха по секциите,
двойно гласуване в Турция и
България, което не допуснахме след редица скандали по
места. Това са все ненормални неща за една нормална държава, което означава, че веднага трябва да се промени избирателния закон, да се ограничи изборния туризъм.
Аз съм последователен човек, затова искам да се обърна и към г-н Людмил Спасов.
Когато с моите колеги преминахме от ПД "Социалдемократи" към ГЕРБ имаше нападки
от негова страна и ни обиди с
приканването да си подадем
оставките и да напуснем Общинския съвет. Аз го уважавам, не тая лоши чувства към
него, тогава му казах, пак в
интервю, че ще разговаряме
след тези избори. Тогава ще
се види кой кой е бил в ПД
"Социалдемократи", кой е работил и дал най-много в изборите. Резултатите са красноречиви - от над 770 гласа за
социалдемократите в местните избори, след нашето пре-

минаване в ГЕРБ, те останаха само 24 на последните избори.
- А сега накъде?
- Всъщност по-лесната част
- изборите, мина. Сега предстои трудното - съставяне на
правителство и управлението. Защото след този колосален успех очакванията на хората за промени са изключително големи. Далеч сме от
мисълта, че с магическа пръчка всичко ще се реши. Тепърва кризата ще засегне България, изправени сме пред един
оглозган и опоскан бюджет. По
всяка вероятно след сериозни анализи ще трябва да се
направят промени в него, което ще наложи рестрикции в
държавните институции.
Обнадеждаващо е, че Европа и ЕНП, на която сме член,
много ясно и категорично обявиха подкрепата си за нас. И
друг път съм казвал - само
дясна политика може да извади България от кризата.
Радвам се, че и Синята коалиция има много добър резултат след всички кризи в нея и
предвещанията на социолозите. Дясното трябва да управлява България и аз се надявам, че ще намерим общ език,
за да го направим заедно.
- Да се върнем тук в местното политическо пространство. ГЕРБ наистина ли
е срещу децата на Тутракан?
- О, това е една от поредните гнусни манипулации на
БСП, започнала още в предизборната кампания. Каквато
кампания водиха на национално ниво, такава беше и
тук. Искам да припомня на
тутраканци, че аз и ГЕРБ сме
защитавали докрай да не се
закрива Общинс кия детс ки
комплекс.
Специално за детските градини, този проект, който се
размахва сега, още миналата
година, когато взехме решението, ние бяхме инициаторите това да се случи по-бързо.
Към настоящия момент обаче, няма подписан договор,
ние в Общинския съвет не
знаем да има такъв. Всеки може да влезе в сайта на Разплащателна агенция и да види
по тази мярка дали има подписан договор. Нашата община я няма там. Така че с тези
машинации, с които искат да
промият обществото са пълна лъжа. Защо? Защото не е
тайна, че Общината е в лошо
финансово състояние. Кметът се чуди по всевъзможни
начини да тегли кредити, за да

плаща текущите разходи. В
момента Общината няма пари даже за заплати, това е истината! И по този долен начин да искаш да манипулираш
хората - чрез децата! Не мисля, че нашите деца трябва да
са заложници на такива тънки и е елементарни сметки от
страна на г-н Георгиев. Искам
да използвам случая да го
призова да си подаде оставката - поради сериозната промяна на политическата обстановка в България, поради
факта, че участва в борда на
три фирми и поради неговото
некомпетентно, меко казано,
управление на Община Тутракан.
Искам да кажа на господата от БСП, по-специално на
Иван Недев и Георгиев - по
всички месни медии тръбят,
че са направили проекти за
милиони - Господа, вие сте
внесли проекти, но това не
означава, че сте спечелили
финансиране на проекти, че ги
изпълнявате и има нещо готово. Вие кандидатствате на
общо основание, а дали ще бъдете одобрени не се знае. Когато се подпише договор, когато започне да се реализира
проектът и когато нашите съграждани могат да пипнат резултата - 2 бордюра и 4 м асфалт, тогава имате право да
се похвалите. И нещо много
важно - това няма да бъде само тяхна заслуга, а и на Общинския съвет, който практически дава разрешение за кандидатстване. А към настоящия момент се вижда едно тотално и елементарно прахосване на средства, което е
жалкото.
Същото се отнася и до проекта за Рибарската махала.
Ами, сроковете са пропуснати, за какъв проект се говори? Значи пак има някакви
задни мисли и други интереси
и затова се внася проектът
за разглеждане. Поредната
заблуда!
Искам да изразя възмущението си от функционерите на
БСП, една, от които е Марияна Димитрова, директорка на
детска градина, която наляво
и на дясно разнася долни клевети за съветниците от ГЕРБ.
Аз не съм от хората, които се
хвалят с това какви дарения
са правили и на кого са помогнали, но ще припомня на гжа Димитрова годините назад, когато дечицата от нейната градина нямаха какво да
ядат, колко с ме помагали с
брат ми, ос вен това колко
средства сме дарили, играчки и др. Не мисля, че толкова
къса трябва да бъде паметта
на човек. Нямат значение политическите пристрастия, ние
сме хора и трябва коректно
да мислим за децата.
Накрая искам да призова
гражданите, своите проблеми
да поставят пред общинските съветници от ГЕРБ, за да
търсим заедно разрешение.
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Ñëåä èçáîðèòå:

Äåñåò íåùà, êîèòî
âå÷å íå ñà ñúùèòå
Изборите на 5 юли
смениха не само властта. Те промениха представи, разбиха митове,
пренареждат живота.
Ето някои от по-важните промени:
1. Избирателите усетиха силата си противно
на утвърденото мнение,
че от хората нищо не зависи. Когато избирателните секции затвориха в
7 часа вечерта, хората
разбраха, че с масовото
гласуване са развалили
сценария на тройната
коалиция. Измененото
лице на Сергей Станишев беше доказателството.
2. НДСВ изпадна от
парламента, а Симеон
Сакскобургготски подаде оставка. Някой да си
е помислял, че това може да се случи?
3. Въпреки добрите си
резултати в абсолютни
числа, ДПС за първи път
от 1990 година загуби.
Досега движението винаги можеше да твърди,
че е победило. За първи

път Доган не взима и петте
мандата в Кърджали ГЕРБ успя да вземе мандат там.
4. Анализаторите до
един не познаха, че съставянето на правителството
ще бъде трудно. Опроверган беше един от особено
важащите за България закони на Мърфи - ако нещо
може да се обърка, то ще
се обърка непременно. Не
се обърка.
5. Заръката на Първанов
ден преди изборите да се
направи кабинет с ГЕРБ,
БСП и ДПС е неизпълнима, ако победителят в изборите не иска да се самоубие. И това се случва за
първи път - Първанов да
пожелае нещо и то да не
се сбъдне.
6. Хората не се хванаха
на мажоритарната клопка
- гласуваха така, че да произведат еднозначно мнозинство в парламента. Досега обикновено електоратът кълвеше на подобни
залъгалки. Този път не стана.
7. Въпреки многобройни-

те примамки - партии,
създадени специално,
за да разпиляват гласове, избирателите реагираха рационално - гласуваха за тези, които имат
шанс. За разлика от друг
път, когато стотици хиляди гласове отиваха на вятъра.
8. За първи път изборите печели партия, която практически не обеща нищо - освен, че ще
изгони Доган и Станишев от властта. Това се
оказа достатъчно.
9. Купените гласове
бяха повече от всеки друг
път, но не се оказаха решаващи.
10. БСП призна тежката загуба 10 минути
след изборите и обвини
Доган за това. А този съюз изглеждаше нерушим.
Най-важната промяна
обаче още не се е случила: най-после да видим
елитни политици в затвора. Има за какво, честна
дума.
ekipnews

Àïàðòàìåíòè îò äàðåíèÿ
è êîëè íà êðåäèò

Êàëèíà ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂÀ
Сметна палата публикува
декларациите по Закона за
публичност на имуществото
на лица, заемащи висши
държавни длъжности, от
които се вижда колко "бедни" са се докарали някои
управници.
Придобитото имущество,
получените доходи, дадени
обезпечения и направените разходи се отнасят за
предходната календарна
година
от
01.01
31.12.2008.
Тутраканският кмет Георги Димитров Георгиев е подал декларация с Вх. №
Г4141/30.04.2009 г., в която
обявява наличието апартамент в Русе, 67 км.м разгъната площ, получен от съпругата му Биляна Ангелова
като дарение.

Кметът е получил от заплати 17 000 лв., няма банкови влогове и депозити.
Притежава 60% от дяловете във фирма "БГМ" или 3
000 лв., която е със седалище в Силистра. Заплатата е
посочена, като произход на
средствата.
11 560 лв. са доходите от
лекарски кабинет.
За поредна година не са
декларирани доходи от
"Лодкостроител К", на която фирма кметът е мажоритарен собственик.
По-пълна е декларацията на зам.-кмет Иван Недев
Чокоев, който си е купил автомобил "Тойота" за 34 000
лв., като за целта е теглил
заем. 20 640 лв. пък е банковият му автозаем от "Алианц България". Той е декларирал 6 000 лв. от селскос-

топанска продукция и 2 000
евро от заплата, като банкови влогове, 5391 лв. доходи извън тези за заеманата длъжност и още 4 090
лв. на съпругата му. От пчелен мед е получил 3 200 лв.,
от продажба на кайсии - 5
000 лв. и от рента - 1000 лв.
През 2008 г. зам.-кметът
Румяна Капинчева е придобила 15 кв.м гараж за 1684
лв.
Декларации са подали и
тримата председатели на
Общински съвети. Вергил
Русев Мариан Ганев нямат
нищо придобито през 2008
г., нито авоари и задължения към банки. Любомир
Боевски се е сдобил с 14 дка
ниви в с. Варненци, декларирал е и кола и къщи, купувани преди повече от 510 години.

Åêñäåïóòàòúò íà Ñèëèñòðà Äîáðîìèð Ãóùåðîâ:

Äîñòîéíñòâî áå, äðóãàðè! Îñòàâêè îò âñè÷êè!
- Г-н Гущеров, лидерът
ви Станишев каза в изборната нощ, ако някой смята
да му иска оставката, да заповяда на първото заседание на Националния съвет.
Вие се каните да го направите. Защо?
- Достойната позиция е
човек сам да подаде оставка. Както председателят на
партията, така и цялото ръководство. Царят вече го показа. Тези резултати показват, че всички партии имат
напредък. Дори резултатът
на НДСВ е добър, защото
говори, че ако се хванат сериозно с партийна работа,
на следващите избори ще
минат бариерата.Само
БСП няма напредък. Защото симпатизантите й не гласуваха за нея. Това не е отношение изобщо на избирателя, а конкретно отношение на нашите симпатизанти към ръководството
на партията. Затова казвам,
че най-логичното, нормал-

ното и достойното е то само да си подаде оставката,
а не да си играем на тези
надменни и позьорски истории - ще ми я иска ли някой, или няма да ми я иска.
И на вътрешнопартийните
интрижки като "Другари,
точно сега трябва да се обединим - който е срещу ръководството, е срещу партията".
- Значи оставка на цялото Изпълнително бюро?
- Да. Тъй като то не само
се самозатвори по отношение на хората в България,
но го направи и спрямо
партийните членове. И ще
е изключително нечестно,

ако смятат да хвърлят вината върху общинските и областните организации. Ще
излезе, че не на Бойко все
някой му е виновен, както
постоянно го разнасяха, а
на Станишев, за да е той все
невинен.
- Вие ще направите ли
формално това искане на
оставки на първото заседание на НС на БСП?
- Да! А сега фактически го
правя от "24 часа". Повече
достойнство бе, другари от
ръководството! Партията
може без всички нас.
Страшното е, че хора, които не могат да се реализират в живота без БСП, се
държат до последно.
- Добре, да предположим, че ръководството
хвърли оставки. Кой тогава ще изведе БСП от този
труден момент?
- Вината на ръководството и на председателя не е
свързана само с кампанията или с участието във

властта. Твърдя, че проблемът започва от момента, в
който се омаловажиха органите в партията. Висшият съвет - вече Национален съвет, е обезличен напълно.
Той не е ръководният орган
на БСП, както пише в нейния устав.Изначалният
проблем в БСП е как се вземат решенията в партията.
Преодоляването му дава отговор и на вашите въпроси.
- Кой и как взема решенията, посочи като основен
проблем и Татяна Дончева, когато се оттегли. Е, кой
всъщност ги взема - назовете хората?
- Въпросът всъщност е
кой им е дал право да вземат сами решенията. Има
един най-висш орган и това
е конгресът, след него е Националният съвет.Кога той
е дал съгласие за този тип
предизборна кампания.
Кой даде санкция да го има
клипа с брадвата? Кой им
даде тези права?! Много

моля сега да си поемат отговорността.
Или когато сменяш устава на партията и след това
не спазваш решенията на
конгреса, това какво е? Нали се реши да не се смесват постовете в изпълнителната власт с партийните, а накрая всичко, прието
от конгреса, се оказа анулирано. То по принцип в бъдеще щяло да действа... Ето
го и резултата. Ликвидация
на партията!
Така че проблемът на
БСП за тези 4 г. съвсем не е
само безличното участие в
управлението само и само
10-ина човека да бъдат реализирани като министри и
висши държавни служители. А е в ликвидация на
принципите на партията.
Цялото ръководство заедно с председателя е участвало в този процес, затова
незабавно трябва да си подаде оставката.
- Не е ли достойна обаче

и позицията на Станишев оставката е най-лесна за
мен, но е слабост да бягаш
от потъващ кораб?
- Нали ви казах, че точно
позициите "Другари, сега
трябва да сме единни,
сплотени като юмрук. Юмрукът на партията!" са стари болшевишки номера. Те
трябва един път завинаги
да отидат в историята.
- Не отговорихте кой ще
изведе БСП от тази ситуация. Да не казвате, че има
нови подготвени лидери?
- О, няма такова нещо на
земята, най-малкото за една партия, като незаменими хора. БСП не е партия
от лидерски тип, а бе превърната в такава, че дори и
в партия с няколко центъра на власт. Но тя нито започва, нито завършва със
сегашното
ръководство.Страшно е, когато някой
си въобрази, че не могат
без него, но партията може
без всички нас. Все пак е
120-годишна. Както и да не
забравяме, че досега не е
водила по-дясна политика.
на стр. 5
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ÍÎÂÈÍÈ îò ÒÄ íà ÍÀÏ - ÑÈËÈÑÒÐÀ
Ïðåäñòàâåíè
îò
Ãàëèíà ÄÈÌÎÂÀ,
ñòàðøè åêñïåðò
“Âðúçêè ñ
îáùåñòâåíîñòòà”
ÑÚÁÐÀÍÈ ÑÀ ÁËÈÇÎ 34 ÌÈËÈÎÍÀ ËÅÂÀ
Ñ áëèçî 4 ìëí. ëâ. ïîâå÷å ñà ïîñòúïëåíèÿòà â ÒÄ íà ÍÀÏ - Ñèëèñòðà çà ïúðâîòî ïîëóãîäèå íà 2009 ã., â ñðàâíåíèå ñúñ ñúùèÿ ïåðèîä
íà ìèíàëàòà ãîäèíà. Îñíîâíàòà ÷àñò îò íàäâèøåíèåòî - 2,9 ìëí.ëâ.,
ñå äúëæàò íà ïîâèøåíà ñúáèðàåìîñò íà ÄÄÑ.
Ïðèõîäèòå êúì öåíòðàëíèÿ áþäæåò îò äàíúöè ñà 14 ìëí. ëâ.,
êîåòî å ñ 3,2 ìëí.ëâ. ïîâå÷å îò ïåðèîäà ÿíóàðè-þíè 2008 ã. Ñ 400 õèë.
ëâ. ïîâå÷å ñà íàïðàâåíèòå âíîñêè íà äàíúöè âúðõó äîõîäèòå íà ôèçè÷åñêè ëèöà, ïðåç øåñòòå ìåñåöà íà 2009-òà, â ñðàâíåíèå ñ ïîëóãîäèåòî íà 2008-ìà. Íàìàëåëè ñà ïîñòúïëåíèÿòà îò êîðïîðàòèâíè äàíúöè, îñíîâíî äàíúöè âúðõó ïðèõîäèòå íà áþäæåòíè ïðåäïðèÿòèÿ. Ïîìàëêî ñà âíåñåíèòå äàíúöè âúðõó äîõîäèòå íà åäíîëè÷íè òúðãîâöè,
ïðàêòèêóâàùè ñâîáîäíè ïðîôåñèè è íàçíà÷åíè íà ãðàæäàíñêè äîãîâîðè.
Îò 4 íà 18 õèë.ëâ. ñà íàðàñíàëè íåäàíú÷íèòå ïðèõîäè îò äèâèäåíòè çà äúðæàâàòà, à áëèçî 20 ïúòè /îò 5 íà 99 õèë.ëâ./ ñà ñå ïîâèøèëè
ïîñòúïëåíèÿòà îò ãëîáè, ñàíêöèè è íåóñòîéêè, âêë. íàêàçàòåëíè
ëèõâè ïðè âúçñòàíîâÿâàíå. Ïðèõîäèòå îò îñèãóðîâêè ñà 19,6 ìëí. ëâ.,
êîèòî ñà ñ ïîëîâèí ìèëèîí ïîâå÷å îò âíåñåíèòå ïðåç 2008-ìà. Îñíîâíîòî ïåðî òóê ñà âíîñêèòå çà ÄÎÎ, êîèòî ñà 12,3 ìëí.ëâ. Ñåðèîçåí ðúñò íà èçïúëíåíèåòî /ñ 1,2 ìëí. ëâ. ïîâå÷å îò ñðàâíèòåëíèÿ
ïåðèîä çà ìèíàëàòà ãîäèíà/ áåëåæàò ïðèõîäèòå êúì Íàöèîíàëíàòà
çäðàâíî îñèãóðèòåëíà êàñà, êîèòî ñà â ðàçìåð íà 5 ìëí. ëâ. Ñ 227
õèëÿäè ëåâà ïîâå÷å ñà è ïðèõîäèòå îò äîïúëíèòåëíî çàäúëæèòåëíî
ïåíñèîííî îñèãóðÿâàíå, êàêâîòî ïëàùàò ðîäåíèòå ñëåä 1 ÿíóàðè
1960 ã.

ÍÀÏ è ÍÎÈ ÇÀÏÎ×ÂÀÒ ÑÚÂÌÅÑÒÍÈ ÐÅÂÈÇÈÈ
Íàöèîíàëíàòà àãåíöèÿ çà ïðèõîäèòå è Íàöèîíàëíèÿò îñèãóðèòåëåí èíñòèòóò çàïî÷âàò ñúâìåñòíè ðåâèçèè íà íåêîðåêòíè ðàáîòîäàòåëè ïðåç ñëåäâàùèòå ìåñåöè. Ïðîâåðêèòå ñà ÷àñò îò óñèëèÿòà
íà äâåòå èíñòèòóöèè äà ïðåóñòàíîâÿò íÿêîè íåçàêîííè ïðàêòèêè çà
èçáÿãâàíå íà ïëàùàíå íà äàíúöè è îñèãóðèòåëíè âíîñêè, êàêòî è äà
ñå ãàðàíòèðàò ïðèõîäèòå â áþäæåòà îò çàäúëæèòåëíè îñèãóðèòåëíè âíîñêè è äàíúê âúðõó äîõîäèòå íà ôèçè÷åñêèòå ëèöà. Ñåëåêöèÿòà íà íåêîðåêòíèòå îñèãóðèòåëè ùå ñå èçâúðøâà îò ÍÎÈ íà áàçà
íà äàííèòå, ñ êîèòî èíñòèòóòúò ðàçïîëàãà. Òðåâîæíà å òåíäåíöèÿòà çà íàìàëÿâàíå íà ðåàëíèòå ïðèõîäè îò îñèãóðèòåëíè âíîñêè.
Òîâà ùå çàòðóäíè îáåçïå÷àâàíåòî íà ñðåäñòâà çà èçâúðøâàíå íà
íåîáõîäèìèòå îñèãóðèòåëíè ïëàùàíèÿ - îáåçùåòåíèÿ çà áîëíè÷íè è
ìàé÷èíñòâî. Òàêà íàïðèìåð íÿêîè ðàáîòîäàòåëè ñàìî íà÷èñëÿâàò
ðàáîòíè çàïëàòè íà íåíàåò ðåàëíî ïåðñîíàë, íå âíàñÿò îñèãóðèòåëíè âíîñêè, à ïðè íàñòúïâàíå íà âðåìåííà íåðàáîòîñïîñîáíîñò
ñå èçïëàùàò ïàðè÷íè îáåçùåòåíèÿ. Ïî-òîçè íà÷èí äúðæàâàòà è äúðæàâíîòî îáùåñòâåíî îñèãóðÿâàíå ñå íàòîâàðâàò äâîéíî - åäèí ïúò
îò íåâíåñåíèòå îñèãóðèòåëíè âíîñêè è âòîðè ïúò - ñ èçïëàùàíåòî
íà ñðåäñòâà ïî áîëíè÷íè ëèñòîâå.

ÃËÎÁÈ ÇÀ 25 ÕÈËßÄÈ ËÅÂÀ
Ãëîáè çà 25 550 ëâ. íàëîæè ÍÀÏ-Ñèëèñòðà îò ÿíóàðè äî ìàé íà
òúðãîâöè è ðàáîòîäàòåëè çàðàäè íåñïàçâàíå íà äàíú÷íèòå è îñèãóðèòåëíè ðàçïîðåäáè. Ïàðè÷íèòå ñàíêöèè ñà â ðåçóëòàò íà èçäàäåíè
264 íàêàçàòåëíè ïîñòàíîâëåíèÿ. Íàé-÷åñòî êîíñòàòèðàíèòå íàðóøåíèÿ ñà íåîò÷åòåíè ïðèõîäè îò ïðîäàæáè, íåðàâíåíè êàñîâè íàëè÷íîñòè, ëèïñà íà äíåâíè îò÷åòè, íåïîäàâàíå íà îñèãóðèòåëíà
èíôîðìàöèÿ â ÒÄ îò ðàáîòîäàòåëè è çàêúñíÿâàíå íà îñèãóðèòåëíè
âíîñêè. 355 ñà èçâúðøåíèòå îïåðàòèâíè ïðîâåðêè è èíâåíòàðèçàöèè
îò íà÷àëîòî íà ãîäèíàòà äîñåãà. Èíñïåêòèðàíè ñà ñêëàäîâå íà
åäðî, ïðîìèøëåíè è õðàíèòåëíè ìàãàçèíè, ïèòåéíè çàâåäåíèÿ, íàïðàâåíè ñà ïðîâåðêè è íà 37 îñèãóðèòåëè. Çà 51 òúðãîâñêè îáåêòà å
áèëî ðàçïîðåäåíî çàïå÷àòâàíå ïîðàäè óñòàíîâåíè íàðóøåíèÿ, 43 îò
òÿõ ñà áèëè ðàçïå÷àòàíè ñëåä êàòî ñà çàïëàòèëè íàëîæåíèòå èì
ãëîáè. 874 àêòà çà óñòàíîâÿâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíè íàðóøåíèÿ
ñúñòàâèõà èíñïåêòîðèòå îò åêèï "Îïåðàòèâåí êîíòðîë" ïî âðåìå
íà ïðîâåðêèòå. Îñíîâíàòà ÷àñò îò óñòàíîâåíèòå íàðóøåíèÿ ñà íà
îñèãóðèòåëíîòî çàêîíîäàòåëñòâî - 817 áð. Îò òÿõ ïî Êîäåêñà çà
ñîöèàëíîòî îñèãóðÿâàíå ñà 393, çà íåâíåñåíè çäðàâíè îñèãóðîâêè ñà
209 è 215 ðàáîòîäàòåëè ñà íàðóøèëè Çàêîíà çà ãàðàíòèðàíèòå âçåìàíèÿ íà ðàáîòíèöèòå è ñëóæèòåëèòå. Çà íåèçäàâàíå íà êàñîâà
áåëåæêà ñà ñàíêöèîíèðàíè ñîáñòâåíèöèòå íà 29 òúðãîâñêè îáåêòà.

ÈÍÒÅÐÅÑ ÊÚÌ ÇÄÐÀÂÍÈÒÅ ÎÑÈÃÓÐÎÂÊÈ
1102-ìà ãðàæäàíè ñà ïîèñêàëè ïðåç ìåñåö þíè ñïðàâêà çà çäðàâíîîñèãóðèòåëíèÿ ñè ñòàòóñ, ñî÷àò äàííè îò îòäåë "Îáñëóæâàíå" â
Ñèëèñòðåíñêàòà òåðèòîðèàëíà äèðåêöèÿ íà Íàöèîíàëíàòà àãåíöèÿ
çà ïðèõîäèòå. Çà ñðàâíåíèå ïðåç ïðåäõîäíèÿ ìåñåö ìàé òàêàâà ñïðàâêà
å íàïðàâåíà íà 661 äóøè.
"Íÿêîëêî ñà ïðè÷èíèòå çà ïîâèøåíèÿ èíòåðåñ êúì ñòàòóñà ïî
îòíîøåíèå íà çäðàâíèòå îñèãóðîâêè, êàçà Âåñåëêà Âúëêàíîâà, íà÷àëíèê íà îòäåë "Îáñëóæâàíå". - Ïîðàäè ïðèêëþ÷âàíåòî íà ó÷åáíàòà
ãîäèíà ó÷àùèòå â ÷óæáèíà ñå çàâðúùàò â Áúëãàðèÿ. Ñ íàñòúïâàíåòî íà ñåçîíà íà îòïóñêèòå òîâà ïðàâÿò è ðàáîòåùèòå çàä ãðàíèöà
áúëãàðè. Ñ èäâàíåòî ñè òóê òå èçÿñíÿâàò çäðàâíîîñèãóðèòåëíèÿ ñè
ñòàòóñ, çà äà ìîãàò äà ïîëçâàò ìåäèöèíñêè è ñòîìàòîëîãè÷íè
óñëóãè". Ïîäîáåí áóì íà ïèòàíèÿ çà çäðàâíèòå îñèãóðîâêè èìà è ïðåç
äåêåìâðè, êîãàòî òåçè äâå ñîöèàëíè ãðóïè ñå ïðèáèðàò â Áúëãàðèÿ
çà êîëåäíèòå è íîâîãîäèøíèòå ïðàçíèöè.

ÏÎ 250 ÊËÈÅÍÒÈ ÎÁÑËÓÆÂÀ ÍÀ ÄÅÍ
ÍÀÏ - ÑÈËÈÑÒÐÀ
5324 êëèåíòè å îáñëóæèëà ïðåç þíè ñèëèñòðåíñêàòà òåðèòîðèàëíà äèðåêöèÿ íà ÍÀÏ. Íàé-òúðñåíàòà óñëóãà å çà ïðèåì íà äàíú÷íè
è îñèãóðèòåëíè äåêëàðàöèè è ðåãèñòðàöèÿ íà òðóäîâè äîãîâîðè 2035 áð. Ôèçè÷åñêèòå ëèöà ñà èçèñêâàëè íàé-âå÷å èçÿñíÿâàíå íà
çäðàâíîîñèãóðèòåëíèÿ ñè ñòàòóñ - 1102 áð.
1018 ñà èçäàäåíèòå è âðú÷åíè ïðåç ìåñåöà óäîñòîâåðåíèÿ è êîïèÿ
íà äîêóìåíòè.
553 êîðïîðàòèâíè êëèåíòè ñà âëåçëè â ñàëîíà çà îáñëóæâàíå, çà
äà ïîäàäàò ñïðàâêè-äåêëàðàöèè ïî Çàêîíà çà ÄÄÑ, ÂÈÅÑ è Èíòðàñòàò äåêëàðàöèè. 205 ñà ïîëçâàëè óñëóãàòà "Ðåãèñòðàöèÿ è ïðåêðàòÿâàíå íà ðåãèñòðàöèÿòà íà ôèñêàëíè óñòðîéñòâà /êàñîâè àïàðàòè/". 54 îò êëèåíòèòå ñà ïîèñêàëè ðåãèñòðàöèÿ èëè ïðîìÿíà â ðåãèñòðàöèÿòà èì êàòî ñàìîîñèãóðÿâàùè ñå ëèöà, à 42-ìà îò ïîñåòèëèòå îôèñà ñà ïîòâúðäèëè çàÿâëåíèÿ çà ïîäàâàíå íà äîêóìåíòè ïî
åëåêòðîíåí ïúò. 40 îò êîðïîðàòèâíèòå êëèåíòè ñà ïîèñêàëè ôîðìàòà èì äà áúäå ðåãèñòðèðàíà èëè äåðåãèñòðèðàíà ïî ÄÄÑ.
Ñðåäíîòî âðåìå çà èç÷àêâàíå îò êëèåíòèòå å áèëî 9 ìèíóòè, à çà
îáñëóæâàíå - 10 ìèíóòè è ïîëîâèíà, êîåòî å äâà ïúòè ïî-êðàòêî îò
äîïóñòèìîòî ïî íàðåäáà ìàêñèìàëíî âðåìå çà îáñëóæâàíå.

Три еднодневни обучително-консултативни семинари бяха проведени в
края на м. май в гр. Главиница. В тях участваха 60
безработни лица, а семинарите са част от проекта
на фирма "Диона" ЕООД,
гр. Тутракан "Стилът в бизнеса - нова визия за успеха". Последователно участниците имаха възможност да получат информация по темите: "Добри
предприемачески практики", "Схеми за финансиране на малкия и средния
бизнес" и "Стимулиране и
подпомагане на търговските връзки на производители в района и потенциални партньори".
Главната цел на трите
обучения е да се постави
основата на бъдещата
предприемаческа дейност, да се формират основополагащи знания и
умения, свързани с организационно правната форма на бизнеса, с организационната структура и
ефективно управление.
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Îáó÷èõà
áåçðàáîòíè íà
ïðåäïðèåìà÷åñêè
ïðàêòèêè

Ïðîãðàìà ÔÀÐ, BG 2006/018-343.10.01,
“Ðàçâèòèå íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè è
íàñúð÷àâàíå íà çàåòîñòòà” (Ôàçà 3),
BG2006/018-343.10.01-2.02
Участниците да се запознаят с характеристиката
на малкия бизнес и неговата специфика в България, да проследят процеса на създаване на малка
фирма, а също и да създадат контакти на бъдещи
контрагенти-клиенти, доставчици, браншови организации, местното самоуправление, кредитиращи
институции.
Обучително-консултативните семинари допълват
предприемаческата практика. Участниците се запоз-

наха с управлението на едно МСП, с проблемите и
пътищата за тяхното решаване, с възможностите за
финансиране на бизнеса
със средства от Оперативните програми и Европейски структурни фондове,
както и с възможностите
за кредитиране по проект
"Гаранционен Фонд за Микрокредитиране" на МТСП.
Други важни стъпки за стартиране на собствен бизнес,
в които бенефициентите
ще бъдат подпомогнати от
консултантите на партньо-

ра, са регистрирането на
фирма и кандидатстване
за кредит.
На всеки етап от проекта участниците получиха
индивидуални консултации
от местни предприемачи,
представители на ЕТ "СК Капитал - Милена Иванова". Разяснен бе началният етап за работа на новосъздадените предприятия,
а също и изготвянето на
план за действие и инструкции за реализиране на
разработения
бизнес
план. По проекта са предвидени и дейности по трудово посредничество за
онези бенефициенти, които не успеят да стартират
собствен бизнес.
Настоящата публикация
е изготвена със съдействието на Европейския съюз.
Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено "ДИОНА"ЕООД, гр. Тутракан и
по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз.

Îùå çà òåëåôîííèòå èçìàìè
Разяснителна кампания
за предпазване от телефонни измами провеждат
по селата полицейски инспектори от ОДМВР-Силистра, съобщи началникът на
отдел "Опазване на обществения ред и превенция"
комисар Искър Йорданов.
Мярката е предприета заради несекващите опити на
измамниците да се обогатяват престъпно за сметка
на най-възрастното население в областта.
В личните си контакти с
хората, на общоселските
събирания и по време на
ежегодните публични отчети полицейските служители разясняват механизма
на измамите и начините за
предпазване от тях. Сред
населението се разпространяват листовки, съдър-

жащи основни превантивни съвети, подобни съобщения са поставени на
най-посещаваните в селата обекти.
В решаването на проблема са привлечени и кметовете на населените места.
С тяхно съдействие по селските радиоуредби периодично звучат съобщения с
разяснителен характер за
телефонните измами.
Въпреки че придоби широка медийна популярност,
престъпният механизъм
"пари за освобождаване от
ареста" продължава да работи. От полицията отново
припомнят как действат
измамниците.
В сценария обикновено
участват двама. Единият
звъни на произволно избран домашен телефон и се

представя за син, дъщеря,
внук или внучка на домакините, но без да съобщава
името си. Обикновено потърпевшите сами назовават името, а измамникът
умело се възползва от заблудата. Той през сълзи
обяснява, че е задържан е
в ареста заради убит човек
при пътно-транспортно
произшествие. Моли роднината си да плати нужната за освобождаването му
парична гаранция. Контактът продължава с другия
измамник, представящ се
за прокурор, дознател, адвокат или полицай, на когото трябва да се предадат
парите.
Повярвали, че помагат
на родствениците си, старците не само дават всичките си спестявания, но чес-

то взимат и заеми с желанието бързо да решат
проблема.
Полицията съветва гражданите, ако им бъде отправена подобна молба, да не
се доверяват само на телефонното обаждане, колкото и логично и убедително
да им звучи то. За да се уверят в самоличността на
своя "познат", да питат за
характерни имена и събития, които лицето би трябвало да знае, да се свържат с други общи познати и
роднини. В никакъв случай
да не дават пари на непознати лица - подобно настояване е сигурен белег, че
ще бъдат измамени.
При всяко съмнително
обаждане гражданите да
търсят полицейско съдействие на тел. 166.

Ïðèåõà ñòðîåæà íà õèäðîòåõíè÷åñêèòå
ñúîðúæåíèÿ â ÇÌ "Êàëèìîê-Áðúøëåí"

Приемателна комисия,
провела се в края на м. юни
прие строежа на хидротехническите съоръжения
"Влажна зона КалимокБръшлен". Това е финалният етап от проекта за
възстановяване на влажните зони и намаляване на
замърсяването, финансиран от Глобалния
екологичен
фонд
и МОСВ.
Според експертите са
спазени процедурите за
Екологична оценка на обекта и е дадено съгласие за
въвеждането в експлоатация на съоръжението.
Основната цел на изграждането на шюзове и
водни съоръжения е свързана с възстановяване на
влажната зона чрез вливане на вода от река Дунав в
заливаемата територия бившите рибарници "Калимок", намиращи се в земищата на селата Цар Самуил, Нова Черна, Старо село и гр. Тутракан. Площа на
заливаемата зона е около
18 000 дка.
Чрез съоръженията ще

се въстанови притокът на
свежа дунавска вода в блатата, процес който е бил нарушен чрез изграждането
на защитни диги през 19461948 г.
Защитена местност "Калимок-Бръшлен" е включена е в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000
по Директивата за птиците
и Директивата за хабитатите, както и в Националната

система за мониторинг на
биологичното разнообразие.
Защитена местност "Калимок - Бръшлен" е разположена на териториите на
общините Тутракан) - 74%
и Сливо поле - 26%. Тя е
най-голямата българска
защитена местност - 5975
ха. Създадена е с цел възстановяване и запазване
на една от малкото остана-

ли Дунавски влажни зони и
нейното уникално биологично многообразие. Със
своите блата, тръстикови
масиви, заливни гори,
влажни ливади, пясъчни
коси тя е местообитание
на над 400 вида растения,
60 вида риби, 20 вида влечуги и земноводни, 40 вида
бозайници, 230 вида птици
и хиляди видове безгръбначни животни. Калимок Бръшлен е местообитание
на световно застрашени
видове птици - къдроглав
пеликан
(Pelecanus
crispus), малък корморан
(Phalacrocorax pygmeus),
малка белочела гъска
(Anser erythropus), червеногуша гъска (Branta
ruficollis), белоока потапница (Aythya nyroca), водно
шаварче (Acrocephalus
paludicola), ливаден дърдавец (Crex crex) и др. Тук
се намира една от най-големите чаплови колонии в
България, а също така и
едни от последните останали вековни брястове, черни тополи и вардимски дъб
в България.

ÎÁÙÍÎÑÒ
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Ôóòáîë

Òóòðàêàíåöúò Ãþðñåñ Àëåêñàíäðîâ
â øêîëàòà íà Ñòîè÷êîâ
Êàëèíà ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂÀ
Централният нападател
на "Аристон" (Русе) Гюрсес
Александров е сред 20-мата млади надежди във футболната игра на България,
който бе предпочетен за
обучение в Школата на
Христо Стоичков в Етрополе.
Гюрсес Александров е от
Тутракан, роден на 24 ноември 1993 г.
Над 200 момчета, сред
тях шестима от Русе, са
участвали в предварителния подбор, включващ различни спортни изпитания
свързани с футболната игра. Два гола е отбелязал

Празникът е известен като Ден на билкарите, знахарите и всички, които почитат естествения природен дар - билките. Според
древно поверие билките са
най-лековити на Еньовден
и се берат в ранна утрин,
още преди изгрев слънце.
И по този повод ОНЧ
"Н.Й.Вапцаров", гр. Тутракан, пенсионерската организация и ученици от града
поехме към с. Нова Черна.
Там ни посрещнаха любезните домакини от НЧ "Васил Йорданов", с. Нова Черна, много деца и пенсионери, защото вече е традиция,
на този ден заедно да посрещнем изгрева на слънцето в подходяща местност и
да съберем от чудодейните лечебни билки.
Интересно беше, че те ни
посрещнаха облечени в автентичната новочерненска
носия, а малките момичета в бели ризи. Те, в ранни

Åíüîâäåí
зори, свили еньовски китки,
потопили ги в котел с мълчана вода и свили и венец
от 77 и половина броя билки. Пак според поверието,
само този брой притежава
лечебната и магическата
сила.
А ливадата, която посетихме беше пъстроцветна,
росна и красива в ранното
утро - особено от присъствието на смеха и глъчката
на децата, младите и пенсионерите.
Изведнъж ливадата утихна! Всички ние гледахме
изумени и в захлас красивия изгрев на слънцето, което трептейки изгряваше.
Онемяхме от природното
чудо! Но този природен феномен не се описва с думи
- той трябва да се наблюдава, да се преживява!

Уникално чудо на природата!
За здраве, според поверието, всички минахме
през Еньовския венец, отпихме от току-що сварения
от домакините еньовски
чай. Следващата тяхна изненада бе специално приготвената Еньовска погача,
от която имаше за всеки по
хапка с мед.
Да посрещне изгрева и
да се запознае с традицията, сред нас беше и наймалката, 7-годишната Яна
Куцарова (и именничка на
този ден) от Тутракан, която каза, че за пръв път посреща именния си ден толкова вълнуващо. А пенсионерът от Тутракан - бай
Стоян, ни запозна с наименованията и значението на
всяка от билките.

той и по време на изпитния
мач, с което окончателно е
спечелил комисията, съобщи за вестника неговият
баща Гюрсел. Той е щастлив, че синът полека-лека
се доближава до реализиране на мечтата си - да стане професионален футболист.
В досегашния си отбор
"Аристон" Александров е
наричан Ел Пистолеро, заради точния изстрел в противниковата врата.
Тренировките в Школата
на Стоичков ще започнат
още през този месец, а наесен в Етрополе Гюрсес
Александров ще продължи
и образованието си.
На този ден народът вярва, че росата и еньовицата
(бял равнец) имат чудодейна и лечебна сила и затова
те са на почит. И точно заради това ние се изкъпахме в росата, набрахме си
билки за домашната аптека - хем лековити, хем без
пари, а чаят от тези билки
е чуд есен, пяхме песни
посветени на случая. А удоволствието от видяното и
преживяното трябва всеки
от вас да преживее, за разбере за какво става дума.
Всички поехме обратно
за Тутракан доволни, освежени, преродени.
Благодарим ти Господи
за този природен дар, за
този свят ден! Да запазим
традициите и дай Боже,
младите да имат уши - за
да чуят, очи - за да видят и
преди всичко сърца - за да
приемат и опазят традицията за тях, за своите деца и
внуци!
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Приключи първият турнир от летния план за 2009
г. на шахматен клуб "Трансмариска" - Тутракан. При
изключително добра организация и голям интерес
към тихата игра премина турнирът, а резултатите
сочат, че от 12 възможни точки, състезателите постигнаха:
I-во място за Петя Петрова - 10 т.;
II-ро място за Теодора Филипова - 10 т.;
III-то място за Руслан Орлинов - 10 т.;
IV-то място за Николай Николов - 9.5 т.;
V то място за Петър Драгомиров - 9 т.;
VI-то място за Светлин Недков - 6 т.;
VII място за Ивелин Негрянов - 6 т.,
VIII място за Николай Филипов - 2 т.
Димитър Митев - секретар на клуба поздрави
всички състезатели за големия напредък, който показа по време на състезанието и ги призова към
още по-голям ентусиазъм, постоянство и любов
към играта.
Връчени бяха и 6 разрядни карти на покрилите в
друг шахматен турнир ттт-ти разряд. Това са състезателите от 1 до 5 място и Валери Танчев, който
не участва в този турнир.
В края на месец юли ще се проведе турнир за
покриване нормативи за тт разряд.

Ïðàçíèê íà
âîäíèòå ëèëèè

Ìàðèÿíà ËÀÇÀÐÎÂÀ,
Ñåêðåòàð íà ÷èòàëèùåòî â ñ. Çàôèðîâî
За втора поредна година формация "Младостта е
в сърцата ни" при НЧ
"Христо Ботев" с. Зафирово бе поканена да вземе
участие във Фолклорния
празник на водните лилии,
който се проведе в с. Малък Преславец. Там те се
представиха с обработени
народни песни. Аника Костадинова изпълни народната песен "Заспала е Ян-

чица" .
Програмата бе емоционална и вълнуваща. Със
своите изпълнения формацията създаде настроение
у всички присъстващи.
В днешното забързано
време, затрупани от проблеми и грижи, като че ли
забравяме да се радваме
и празнуваме.
Благодарим на организаторите за този хубав
празник и им пожелаваме
никога да не угасва искрицата към българската култура, фолклор и традиции.

"Åëèò Ñàò" ÀÄ, ãð. Ðóñå
обявява инвестиционно намерение за
изграждане на подземна оптична мрежа
за електронни съобщения на територията на Община Русе и Сливо поле по
следните трасета: Мартен, Сандрово,
Сливо поле, Ряхово, Бабово, Голямо Враново, Цар Самуил.

Åêñäåïóòàòúò íà Ñèëèñòðà Äîáðîìèð Ãóùåðîâ:

Äîñòîéíñòâî áå, äðóãàðè! Îñòàâêè îò âñè÷êè!
от стр. 3
И го казва човек от бизнеса. Да, мен ме устройва, но
не устройва нейните членове и симпатизанти.
- Колко още са на вашите
позиции? Говорили ли сте
с колеги от НС?
- Много, много хора го
мислят и осъзнават. Но починът беше да не заставаме против, за да може по
някакъв начин да участваме в органи, ръководства,
това да получим, онова...
Което е част от проблема.Друго - добре бе, колко
години се въртят едни и същи хора. Няма ли сами да
кажат: "Аз се оттеглям!"?
Например за себе си мога
да кажа, че не изпълних
своите виждания за тези 4
г., защото не можах да повлияя вътрешнопартийно да
се спазват организационни-

те правила и уставът. Кликите с игричките им са водещите в партията
- Споменахте "безлично
участие на БСП в управлението". Не признавате постигнатите финансова стабилност и социални придобивки, с които това правителство толкова се гордее?
- Нека не бъркаме нещата. Първо, БСП и тройната
коалиция заложиха такава
бомба на бъдещото правителство, каквато хората в
България още не осъзнават. Това драстично сваляне на данъците, неотчитане на кризисните фактори
предопределят следващият кабинет да бъде принуден да вдига данъците.Второ, приемането на бюджет,
който няма нищо общо с реалността и не гледа към бъ-

дещето, ще наложи новото
мнозинство незабавно да
приеме нов закон за бюджета. Факторите на икономическия растеж трябва да
се отчитат в тяхната динамика и взаимна свързаност.
- Вие сте първият социалист, който говори с думите на Борисов и Костов!
- Не говоря нито като Бойко, нито като Костов, нито
като социалист, а като икономист.
- Имате ли някакви лични амбиции?
- Никакви лични амбиции
нямам, за разлика от много други, които искат с някакви вътрешнопартийни
игри да си запазят позициите. И мисля, че бях коректен, защото мълчах през
последната година, за да не
преча на участието на партията в изборите. Въпреки

че вътре предупреждавах и
за потенциала на другите
политически сили, и за негативите в управлението. Но
всичко беше посрещано от
позицията на високомерие,
на големите познания. На
това, че някаква еврейска
фирма, видите ли, знаела
всичко и че БСП задължително щяла да бъде на
власт. И се вземаха абсурдни решения, вкарвайки Националния съвет в пълна
заблуда с измислени доклади как БСП щяла да има
между 20 и 24 мажоритарни депутати. Просто не става така - да превърнеш висшия орган на партията в
придатък, на който само да
му се свеждат задачи.
- За колко време БСП ще
излезе от кризата си?
- Ще излезе, щом започнат да функционират нор-

мално нейните общопартийни органи. И пратим в историята този диктатурен и
вождистки период.
- Не се ли притеснявате
все пак да излезете с толкова остри думи?
- Общо взето стилът, методите и взаимоотношенията при нас ми дават основания да не се съмнявам,
че ще има някакви удари
срещу мен. Но е крайно време да започнем да говорим
истината. И най-важното всеки да има право да изказва мнение, а не само няколко души в партията, защото тя не е тяхна. Иначе
ще излезе, че не сме скъсали с тоталитаризма.
в. 24 часа
Бел.ред.: "Няма да се
кандидатирам за председател на БСП, заяви на 8
юли в Силистра Добромир

Гущеров. Той каза това по
повод горното интервю и
допълни, че е получил само за един ден телефонни
обаждания от 80 партийни
организации, че "трябва
промяна в партията".
Според областната шефка на БСП Св. Великова,
интервюто е предизвикало
противоречиви реакции
сред социалистите и още, че
Гущеров се е отказал от поста областен председател и
повече от година на практика не участвал активно в
живота на областната партийна организация, вкл. и в
предизборната кампания.
"Вероятно и правителството, и аз като областен управител, и партията, сме допуснали грешки, но не бива
да се премълчава фактът,
че за четири години привлякохме над 150 млн. лв.
инвестиции в областта.", каза Великова.
От тези "милиони" в Тутраканска община не е забелязан нито един лев.

ÒÀÌ, ÊÐÀÉ ÐÅÊÀÒÀ
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ÂÐÅÌÅÒÎ

Йоанна Пламенова, гр. Тутракан

Â ïåòúê ùå ïðåîáëàäàâà ñëúí÷åâî âðåìå. Ïîçíà÷èòåëíè óâåëè÷åíèÿ íà îáëà÷íîñòòà è êðàòêîòðàéíè âàëåæè ùå èìà îêîëî ïëàíèíèòå. Â
èçòî÷íèòå ðàéîíè ùå äóõà äî óìåðåí âÿòúð îò
ñåâåðîèçòîê-èçòîê. Ìàêñèìàëíè òåìïåðàòóðè
ìåæäó 27 è 32°. Ïðåç ïî÷èâíèòå äíè ùå ñå ðàçâèâà ìîùíà êóïåñòî-äúæäîâíà îáëà÷íîñò è íà
ìíîãî ìåñòà ùå èìà âàëåæè ñ ãðúìîòåâè÷íè
áóðè è âðåìåííî óñèëâàíå íà âÿòúðà. Î÷àêâàò
ñå èíòåíçèâíè âàëåæè; âúçìîæíè ñà ãðàäóøêè.
Òåìïåðàòóðèòå ùå ñå ïîíèæàò è â íåäåëÿ ìàêñèìàëíèòå ùå ñà ïðåäèìíî ìåæäó 22 è 27°. Â
ïîíåäåëíèê âàëåæèòå ùå ñïèðàò, íàé-êúñíî â
èçòî÷íèòå ðàéîíè. Òåìïåðàòóðèòå ùå çàïî÷íàò äà ñå ïîâèøàâàò. Âúâ âòîðíèê è ñðÿäà
ùå ïðåîáëàäàâà ñëúí÷åâî âðåìå.

"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

ÎáÑ íà Á×Ê - Òóòðàêàí

Ìîåòî
ìàëêî
ùàñòèå

Даниел Свиленов, гр. Тутракан

×åñòèò ðîæäåí äåí è äà ïî÷åðïÿò:
8 þëè - Äàíêà ÌÈË×ÅÂÀ, çàì.-êìåò íà 13 þëè - Éîçäæàí ÞÌÅÐÎÂ, êìåò íà ñ.
Îáùèíà Ãëàâèíèöà
×åðíîãîð, îáùèíà Ãëàâèíèöà
10 þëè - Ìàðèéêà ÈÂÀÍÎÂÀ, ó÷èòåë, ÑÎÓ 16 þëè - Áàñðè ÌÅÕÌÅÄ, êìåò íà ñ. Ïà"Éîðäàí Éîâêîâ"
äèíà, 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
Ó÷èëèùíè áèñåðè:
- Êàêâî ñå õèëèø êàòî íàðúïàíà îò ìàìóò êèñåëà êðàñòàâè÷êà?!
- Áðàâî, áå! Âèå ìíîãî ó÷èòå! Â÷åðà âëèçàì â åäíàòà ñòàÿ, äâàìà ÷åòàò, äâàìà
ñïÿò, âëèçàì ïîñëå â äðóãàòà - òî÷íî îáðàòíîòî.
- Èìà îòñúñòâàùè - âèæäàì ãè!
- Àêî Éîâêîâ áåøå æèâ, ùåøå äà ñå îáúðíå â ãðîáà.
- Åé, ìîì÷åòà, òîëêîâà ãîäèíè íå ìå íàó÷èõòå äà ðàáîòÿ íà êîìïþòúð, ïîíå íà
ïðèíòåð ìå íàó÷åòå! (Äèðåêòîðêà íà òåõíèêóì ïî åëåêòðîòåõíèêà)
- Ãåîðãè, ìîåòî ìîì÷å, ãëåäàé ìå âíèìàòåëíî, àêî èñêàø äà ðàçáåðåø ïîíå íåùè÷êî çà ìàéìóíèòå! (Ó÷èòåë ïî áèîëîãèÿ)
- Âå÷å ñòàíàõòå ãîëåìè ìúæå - îñîáåíî
ìîì÷åòàòà!
- Ùå Âè èçãîíÿ âñè÷êèòå è ùå ðàáîòÿ ñ
îñòàíàëèòå!
- Äåöà, ìîëÿ ñòîéòå ìàëêî ïî-äàëå÷ îò

êîìïþòðèòå, ÷å íàëè çíàåòå êàêâè âèðóñè
èìà...
- Ïðàâàòà å êàòî ãëóïîñòòà, íÿìà íèòî íà÷àëî, íèòî êðàé. (Ó÷èòåëêà ïî ìàòåìàòèêà)
- Åäíà êàìèëà ìîæå äà âúðâè ïî 30-40 ÷àñà
íà äåí. (Ó÷åíèê)
- Îò àçîòà ñå ïðàâè àìîíÿê, à îò ôîñôîðà
úúúú... ôîñôîðíÿê. (Ó÷åíèê)
- Ðàçäåëè äúñêàòà íà ÷åòèðè ðàâíè ÷àñòè,
èçáåðè ñè íàé-ãîëÿìàòà è ïèøè â íåÿ! (Ó÷èòåëêà ïî ìàòåìàòèêà)
- È Àñïàðóõ èçâàäèë ìå÷à ñè, çàáèë ãî ìåæäó êðàêàòà ñè è êàçàë: ''Òóê ùå áúäå Áúëãàðèÿ'' (Ó÷èòåëêà ïî èñòîðèÿ)
- Àêî òîâà å èçîìåð íà ïðîïàíà, àç ñúì èçîìåð íà Ìàäîíà. (Ó÷èòåëêà ïî õèìèÿ)
- B Tóðöèÿ æåíèòå õîäÿò îáëå÷åíè êàòî íèíäæè. (Ó÷åíèê)
- Êëåïòîìàíèÿòà å ñïîñîáíîñò äà íàìåðèø
íåùî, ïðåäè íÿêîé äà ãî å çàãóáèë. (Ó÷èòåëêà
ïî ëèòåðàòóðà)
- Âåðîÿòíî ëèðè÷åñêèÿò ãåðîé å ãåé, òúé
êàòî ïðè òîëêîâà ñàìîäèâè ïèòà ''..êàæè ìè,
ñåñòðî, äå å Êàðàäæàòà''. (Èç ó÷åíè÷åñêî ñú÷èíåíèå çà Õàäæè Äèìèòúð)

“Êåíòîÿ Áúëãàðèÿ” ÅÎÎÄ
ãð. Òóòðàêàí

ïðåäëàãà îôèñè, ñëåä îñíîâåí
ðåìîíò, íàõîäÿùè ñå íà
óë."Òðàíñìàðèñêà"¹10,
âòîðè åòàæ, íàä áàð "Ôóåãî"
Çà êîíòàêòè:
Òåë.: 0866/61 014; 0898597134

Ïðîäàâàì
àïàðòàìåíò â áë. "Âúçõîä-1"

Çà ñïðàâêè: òåë.: 0889 770 008

ÑÓÄ Î Ê Ó

Ôîòîêîíêóðñ

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.
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