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åËÂÎ‡ ëíÄçäéÇÄ
24 юни е денят на лятното слънцестоене и според
народната вяра слънцето
"играе", "трепери" и се "връща назад", а св. Иван (Еньо)
облича кожуха си и "отива
за сняг". На този ден рано
сутрин всички отиват на
близките хълмове и с песни посрещат слънчевия изгрев, за да са здрави.
За пореден път в Нова
Черна жени, деца от клубовете към читалището и гости от Тутракан с ръководители Анка Монева и Стеф-

ка Капинчева, посрещнаха
Еньовден в защитената
местност край селото. По
традиция си набраха
еньовски китки от билки на
отиване към поляната,
наблюдаваха в захлас "къпането на слънцето". След
това всички преминаха под
"Еньовския венец", също
окичен с билки, за здраве
и плодородие. Най - смелите се "окъпаха" в утринната роса. Домакините пък
ги дариха с китки от билки
и паричка, престояли през
нощта в "мълчана вода". В

ранното утро звучаха песни за празника. С чаша
билков чай, обредна питка
с мед и вяра в лечебните

Ñòàðòèðà
"DANUBEPARKS ðåêà Äóíàâ - ìðåæà îò
çàùèòåíè òåðèòîðèè"

В присъствието на
Viktoria Hasler от Федералното министерство на земеделието, горското стопанство, околната среда и
управл ение на водите,
Eszter Buchert, заместник
директор на Duna-Drava
Национален парк, Biserka
директор
на
сили на "самодивските Vistica,
билки", добруване и бере- Kopacki Rit природен резерват,
а
Karl
Manzano,
дикет, завърши обредът за
ректор на Donau - Auen НаЕньовден.
ционален парк, международният природозащитен
проект "DANUBEPARKS река Дунав мрежа от защитени територии" стартира
на 9 юни т.г. с подписването от страна на всички партньори на Декларацията
от Виена. Тя определя цел ите на новата мрежа,
идеите за устойчиво сътрудничество и конкретен
график за по-нататъшни
стъпки.
България е страната с

ÏÏ ÃÅÐÁ ãð. Òóòðàêàí

Êàíè ãðàæäàíèòå íà
ïðåäèçáîðåí ìèòèíã-êîíöåðò
íà 27 þíè, ñúáîòà, îò 20 ÷àñà
â ïàðê "Õðèñòî Áîòåâ".
Ùå ñâèðè îðêåñòúð "Êàíàðèòå"!

най-много защитени територии в мрежата - 3. Това
са ЗМ "Калимок-Бръшлен"
чрез Сдружение ЗМ "Калимок-Бръшлен", представлявано във Виена от неговия изпълнителен директор д-р Йордан Куцаров,
ПР "Сребърна" чрез РИОСВ - Русе и ПП "Персина" чрез Дирекцията на
парка. Очаква се в бъдеще към мрежата да се присъединят и още защитени
територии главно по поречието на по-големите притоци на р. Дунав. Първата
дейност по проекта е създаването на уеб страница
- http://danubeparks.org/ . В
момента тече попълването и с информация, а скоро основната информация
ще бъде преведена и на
езиците на страните участващи в проекта.
Подробности четете в
следващите броеве.

Î Á Ù ÈÍÈÒÅ
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1. Ïåòêî ÄÎÁÐÅÂ
å‡ÊÓËÚ‡ÂÌ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú Ë ‚Ó‰‡˜ Ì‡
ÎËÒÚ‡Ú‡ Ì‡ çÑëÇ ‚ Ó·Î‡ÒÚ ëËÎËÒÚ‡.

26.06-2.07.2009 г.

Îáðúùåíèå
íà êàíäèäàòèòå çà íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè
îò ÍÄÑÂ îò Ñèëèñòðåíñêè èçáèðàòåëåí ðàéîí
Уважаеми жители
на Област Силистра,
Благодарим Ви за подкрепата, която получихме
от Вас на 7 юни 2009 г.
Благодарение на Вашето доверие НДСВ има двама евродепутати.
Сега ни предстои друг
избор - този път за народни представители в народното събрание. Убедени
сме, че подкрепата на нас
ще нарасне и смятаме, че
това е полезно за България.

Днес е необходимо всички да изразим своята гражданска позиция, а именно
- ДА ГЛАСУВАМЕ!
От Вашата гражданска
позиция зависи какво
представителство ще има
Крайдунавска Добруджа в
Народното събрание.
Добруджа има нужда от
народни представители,
които са родолюбиви българи и обичат добруджанската земя.
Добруджа има нужда от
народни представители,
които я познават.

Добруджа има нужда от
народни представители,
които милеят за нея!
Скъпи добруджанци,
НИЕ, кандидатите за народни представители от
НДСВ, сме ро долюбиви
българи!
НИЕ обичаме добруджанската земя!
НИЕ познаваме Добруджа!
НИЕ милеем за Добруджа!
Гласувайки за нас, Вие
гласувате за доброто
бъдеще на Добруджа!

ÆÈÂÎÒ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÒÀ:
ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ, ÎÒ ÊÎßÒÎ
ÑÅ ÍÓÆÄÀÅ ÁÚËÃÀÐÈß
Роден на 24 февруари
Професионален опит:
- Учител (1989 - 1995 г.)
1968 г. в с. Окорш, област
Силистра. Завършил ма- Кмет на с. Окорш (1995
гистърска степен, специал- - 1999 г.)
ност "История и География"
- Заместник-кмет на Обвъв ВТУ "Св. Св. Кирил и щина Дулово (1999 - 2001
Методий" - гр. Велико Тър- г.)
- Областен управител на
ново.

Област Силистра (2001 2005 г.)
- Понастоящем заместник-областен управител на
Област Силистра
- Ръководител на проекти, финансирани от различни организации

2. Галина РАЙЧЕВА
Родена на 14 октомври 1984
г. в гр. Силистра.
Магистър по маркетинг от
Университета EADA, Барселона; Бакалавър по международен бизнес от European
Bussines School в Лондон и
Университета "Плеханов" в
Москва, Fettes College в Единбург, Шотландия.
Професионален опит: Маркетинг директор "Меком" АД
Квалификация по бизнес
науки в Аглон, Швейцария;
Курсове по бизнес и мениджмънт в Стрейтклайд, Шотландия, където изучава и театър;
Носител на Сребърна грамота на Дука на Единбург

3. Нели ГУНЕВА
Родена на 20 март 1947
г. в гр.Ветово, област Русе.
Магис тър по с пециалността "ЕСЕО" от ВМЕИ Варна, електроинженер.
Началник на Регионалната дирекция за национален строителен контрол Силистра.

4. Христина ГЕОРГИЕВА
Родена на 17 септем ври
1956 г. Магистър по специалността "ВиК мрежи и съоръжения" от ВИА С - София,
Строителен инженер.
Професионален опит: Главен експерт в отдел "Регионално развитие" в Областна
администрац ия Силис тра
(2000 - 2001 г.); Народен представител в 39-то Народно
събрание; Заместник - кмет
Дирекция "Икономика" в Община Силистра (2003 - 2007 г.).
Председател на Женс ко
сдружение "Екатерина Каравелова" (2001 г. - до момента)

6. Тодор ТОДОРОВ
Роден на 2 ноември 1969
г. в гр. Тутракан, област Силистра. Магистър по специалността "Ел. машини и
апарати" от ВМЕИ - Варна.
Професионален опит:
конструктор в завод "Терма", Началник "Градск а
мрежа" в БТК; Управител
на семейна фирма

7. Тихомир БОРАЧЕВ
Роден на 29 ноември 1955 г.
Машинен инженер от ВВМУ "Н.
Й. Вапцаров", гр. Варна. Сертификат от Център за търговско-икономическо обучение,
Мидълсбро, Англия и Сертификат по Програма на Холандското правителство за подпомагане страните в преход.
Професионален опит:
Изпълнителен директор на
"Лесилмаш-98" АД

5. Боян ТЕРЗИЕВ
Роден на 27 януари 1971 г. в
гр. Силистра.
Магистър по право от Пловдивския университет "Паисий
Хилендарски".
Професионален опит: Мениджър в частни компании (1997
- 2005 г.); Юрист н "Публични
инвестиционни проекти" ЕАД,
гр. София (2005 - 2007 г.); Директор на Дирекция "Длъжностни лица по регистрация"
в Агенцията по вписванията
- София.

От своето създаване
НДСВ работи за утвърждаването на България
като модерна европейска страна. Реформаторското управление на
НДСВ (2001 - 2005 г.) превърна партията в "европейското лице на България". Днес предлагаме
съгласие и обединяване
на усилията на възможно повече обществени
сили и среди, на гражданите на България, около
една общонационална
цел - да се повиши чувствително жизненият стандарт и качеството на живот в условията на европейското членство. За да
постигнем тази цел,
НДСВ извежда следните
приоритети:
1. Икономически решения за преодоляване на
кризата:
- Макроикономическа
и финансова стабилност,
запазване на всяка цена
на валутния борд и фиксирания курс на лева и
поддържане на бюджетен излишък;
- Ниски преки данъци,

вкл. плосък данък върху доходите на физическите лица;
- Продължаващо намаляване на осигурителните
разходи;
- Намаляване на административните разходи и
пречките пред бизнеса; запазване и създ аване на
работни места;
- Акцент върху "икономиката на знанието";
- Качествена промяна на
пътната инфраструктура.
2. Подкрепа за семейството и младите:
- Детски надбавки и ваучери по 100 лв. за детски
градини за всички деца;
- Еднократна помощ от
600 лв. при раждането на
всяко дете;
- 100% платено майчинство в продължение на 12
месеца;
- Данъчни облекчения за
семейства с две деца.
3. По-добро качество на
живота - добро и достъпно
здравеопазване, качествено образование, чиста
околна среда:
- Качествено и достъпно
здравеопазване и защита

на правата на пациентите;
- Модерно образовани е и преподавател и
със знания и висок авторитет;
- Реална грижа за природата - с ъвременни
екологични решения за
развитие на всички сектори на икономиката и в
регионите.
4. Прозрачност и отчетност на управлението на
всички нива:
- Нулева толерантност
към корупцията в държавното управление и
съдебната система;
- Реформа на МВР и
службите за сигурност в
съответствие със стандартите на ЕС и НАТО;
- Увеличаване на полицейския състав във всички населении места за
сметка на бюрокрацията
в МВР;
- Защита на свободата
в интернет;
- Чувствително повишаване на броя и качеството на административните услуги, извършвани по
електронен път.

Äíåñ - ÍÄÑÂ â
Òóòðàêàíñêà îáùèíà!
Êàíäèäàòèòå çà íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè îò ÍÄÑÂ â Ñèëèñòðåíñêè èçáèðàòåëåí ðàéîí ùå ïðîâåäàò äíåñ
ïîðåäèöà îò ñðåùè ñ ÷ëåíîâå è ñèìïàòèçàíòè.
Îò 10 ÷àñà çàïî÷âà ïðåäèçáîðíàòà
ñðåùà í ñ. Ñÿíîâî, â 17 ÷àñà - â ñ. Ñòàðî ñåëî, à îò 20 ÷àñà - â ñ. Íîâà ×åðíà.

8. Атанас АТАНАСОВ
Роден на 15 декември 1951
г. в с. Айдемир, област Силистра.
Агроном, Специализация по
управление на икономиката
на селското стопанство, ВСИ
"Васил Коларов" - Пловдив;
Следдипломна специализация
по фермерство към Световната фермерска организация,
САЩ
Професионален опит:
Управител на СД "Фаворит
- Антонов и сие"

на 5 юли с №19
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Ñèíÿòà êîàëèöèÿ
Â õðàìà áå íà÷àëîòî Òå çàëîæèõà íà

С тържествен водосвет в
катедрален храм "Св. Св.
Първоапостоли Петър и
Павел", отслужен от протоерей Георги Николов, в началото на седмицата бе открита предизборната кампания на Синята коалиция
в гр. Силистра.
Кандидатите за народни
представители, членове и
симпатизанти на коалицията си пожелаха изборен
успех и добри резултати.
Църковният ритуал дал
началото на кампанията,
бе уважен от ген. Атанас
Атанасов, председател на
софийската организация
на ДСБ и кандидат в 23-ти
избирателен район в столицата.
В залата на Младежкия
дом пред гражданите бяха

представени мажоритарният кандидат и водач на
листата на Синята коалиция Лазар Маречков и ос-

Ëàçàð ÌÀÐÅ×ÊÎÂ:
- Кой е Лазар
Маречков?
- Млад съм на 25 години,
нямам голям
трудов стаж, но
пък такъв човек, без трудова книжка и
с таж, Сергей
Станишев, беше министърпредседател на
една от най-старите европейски държави.
Моя силна
страна и предимство е това,
че мога да работя в екип, да се
вслушвам в хората с опит и
в експертите и да се уча от
професионалистите. Приех
номинацията да бъда водач на листата на Синята
коалиция, защото искам
да развивам себе си тук, в
България. Виждам как
мазни олигарси, корумпирани политици с обръчи от
фирми са оставени безнаказано да грабят и разбирам, че те искат да ни изолират, нас младите, и да ни
натирят навън. Те вече
имат всичко. И затова посегнаха и на демокрацията, като ежедневно я подменят. Подменят я със стария режим, с морала от комунистическо време, а така подменят и нашия европейски избор.Аз искам
промяна. Искам да не ми
отнемат достойнството на
свободен човек. Искам виновните за спирането на
демократичния процес да

таналите кандидати за народни представители.
Ген. Атанас Атанасов,
към когото имаше отправени много въпроси, говори
за приоритетите в развитието на страната при едно
бъдещо дясно управление.
Той сподели примери за
корупцията, схеми на източване на еврофондовете,
закрила на мафията от
страна на държавата, неработещата правосъдна
система, "разнебитеното"
МВР, неразсекретеното
оперативно дело "Лиани",
което се отнася до обръча
от фирми на ДПС и др.
Той беше категоричен,
че за Синята коалиция е
важно България да има
дясноцентристко управление, с ГЕРБ, във формата
ЕНП.

Ñèíÿòà êîàëèöèÿ

Íàä 30 óòâúðäåíè èìåíà â ñâîèòå îáëàñòè ñ
Ïðèçèâ êúì ãðàæäàíèòå îò Ñèëèñòðåíñêèÿ êðàé
Уважаеми избиратели,
Êîëêîòî ïîâå÷åíàáëèæàâà èçáîðíèÿò äåí, òîëêîâà ïî-ÿñíî ñòàâà,÷å íåìîæåì èíÿìàìå ïðàâî
äà îñòàíåì çàòâîðåíè â ñåáå ñè è áåç ïóáëè÷íî
çàÿâåíà ïîçèöèÿ.
Íå å äîñòàòú÷íî ñàìî äà ãëàñóâàø. Âàæíîòî å
êàêúâ å òâîÿò èçáîð è êàê ñè ñòèãíàë äî íåãî.
À îùå ïî-âàæíî å äà ãî ñïîäåëèø ñ ìíîãî õîðà. Çà äà ìîãàò ïî-ëåêî äà ïðåîäîëåÿò êîëåáëèâîñòòà ñè. Äà ñå÷óâñòâàò êàòî ÷àñò îò ãîëÿìà îáùíîñò è äà èìàò óâåðåíîñò.
Åòîêàêâî ñïîäåëÿìåñ âàñ:
Íàøèÿò èçáîð ïðåç ãîäèíèòå íà ïðåõîäà å áèë
íåèçìåííî çà Ñèíÿòà èäåÿ. Â íåÿ ñà ñúáðàíè íàøèòå ïðîñòè è ÿñíè èñêàíèÿ:
Èñêàìå äåìîêðàöèÿ, à íå ïîäìÿíàòà é!
Èñêàìåèêîíîìèêà, ÷ðåç êîÿòî äîáðåäà æèâåÿò õîðàòà, à íå îëèãàðñèòå, ìàôèÿòà è îáðú÷èòå
îò ôèðìè!
Èñêàìå ðàâíîïîñòàâåíîñò íà âñè÷êè!
Èñêàìå äà íÿìà áåçíàêàçàíîñò è ïîëèòè÷åñêà
çàêðèëà íà ïðåñòúïíèöèòå;
Èñêàìå äåéñòâåíà è ðåøèòåëíà ïðîìÿíà, à íå
ïðàâèòåëñòâî íà èç÷àêâàíåòî è çàñòîÿ!
Èñêàìå ïîâå÷åÅâðîïà, ïîâå÷åäîñòîéíñòâî, ïîâå÷å äåìîêðàöèÿ, ïî-êà÷åñòâåí æèâîò.
Â òîâà âÿðâàìå è çíàåì, ÷å òî ìîæå äà ñå ñëó÷è!
Ïîâÿðâàéòå è âèå â Ñèíÿòà êîàëèöèÿ è
çàùèòåòå èçáîðà ñè ñ ¹ 19!

инж. Никола МИТИКОВ
инж. Трифон ТАНЕВ
д-р Петя ЧОБАНСКА
д-р Емилия НАЙДЕНОВА
инж. Любомир КОВАЧЕВ
Гинка КУРДОМАНОВА
инж. Георги АВРАМОВ
инж. Димо МИХАЛЕВ
инж. Пламен КОВАЧЕВ
д-р Орлин ДРЕНЧЕВ
д-р Мирослав БУЛЯШКИ
арх. Димитричка ГАНЧЕВА
инж. Елена АЛЕКСАНДРОВА
Теодор ХРИСТОВ
Красимир КОЕВ
Камелия ЗЛАТАНОВА
доц. д-р Тодорка ГЕОРГИЕВА
инж. Цанка АТАНАСОВА
Емил СПАСОВ
Кирил ДЯКОВ
инж. Събчо СЪБЧЕВ
Радка ГЕОРГИЕВА
Калина ГРЪНЧАРОВА
инж. Димитър АТАНАСОВ
инж. Ганчо ВЕЛИКОВ
инж. Евгени АПОСТОЛОВ
инж. Тодор ГЕОРГИЕВ
Диана ГЕОРГИЕВА
Неделчо ЖЕЙНОВ
Иван ПЕТКОВ
инж. Румен РАЙЧЕВ
Димитър ДИМИТРОВ

Ñèíÿòà èäåÿ
òðÿáâà äà ñïå÷åëè!

си отидат! Ние младите сме
разгневени и това е гневът
на сините. Синята ид ея
трябва да се спечели.
- Каква кампания ще
води Синята коалиция в
Силистра и областта?
- Естествено, нашата
кампания ще бъде, както и
винаги до сега, позитивна
кампания. Но позитивна
не значи да загърбим и да
не коментираме политическите и управленските
поражения на заминаващата си тройна коалиция,
която спря развитието на
демократичните процеси.
Сигурно някъде на Изток
им се радват и намират управлението им за успешно,
защото ползи от европейското ни членство никой не
вижда и не усеща. Така се
провокира евроскептицизъм /Европа само ни пречи и ни спира!/ и в същото
време се подхранва нос-

талгията по комунистическата държава, по държавната икономика и по уравниловката /Колко по-добре
бяхме тогава, нищо, че
имало Държавна сигурност
и КГБ/.
Кампанията ни в Силистра има още две особености: Първата е, че не разполагаме с богатствата и рога на изобилието, който леят от БСП. Ние не можем
да раздаваме лаптопи, а и
розите, които червените
дами получават струват пари. Едва ли е прилично, когато стотици силистренци
стават безработни, ти да
правиш три-четири-пет
скъпи концертни прояви,
дискотеки, коктейли и да
вдигаш шумотевица, с която да възпяваш скапаното
си управление, наричайки
го социално и сполучливо.
Втората особеност произтича от това, че кампанията е изключително важна
за връщането у хората на
Силистра и областта на доверието към Синята идея.
Ние искаме да кажем на
истинските демократи, че
СДС и ДСБ, както и другите
десни имат повече общи и
споделени ценности, принципи, а и минало и че раз-

личията и личните вини са
забравени. Нека припомня, че през 1991 г., когато
аз едва съм тръгвал на училище, Силистра имаше син
кмет и червената крепост
беше превзета само с учсилията на всички честни
хора, събрани от общата
идея БКП да не управлява
този хубав и спокоен град.
- Кои са няколкото найважни приоритети в управленската програма
на Синята коалиция?
- Първият: Извеждането
на България от икономическата криза, като се осигурят законодателно условия за освобождаване на
паричен ресурс за обикновените граждани и малките фирми и така те да понесат по-леко ударите на
кризата.Въвеждане на необлагаем минимум.
Вторият: Създаване на
специални наказателни
състави за престъпления,
извършени от магистрати.
Лустрация в правораздаването, като се отнеме правото на служителите и агентите в Държавна сигурност
да заемат ръководни постове.Конституционна реформа за закрепяне на
прокуратурата и следстви-

ето към изпълнителната
власт. Промени в избора
на главния прокурор и в
срока на мандатност за
тримата големи в съдебната власт.
Третият: Възстановяване на доверието в България и на достъпа до европейските структурни фондове. Тук действията са
много и разнообразни, но
водеща е битката с корупцията: да си възвърнем
България от мафията, мутрите и олигарсите.
Четвъртият: Изграждане
на европейски транспортни магистрали и изпълнение на други големи инфраструктурни проекти. Замразяване на мегапрпоектите в енергетиката.
Петият: Осигур яване на
модерно образование и
качествено здравеопазване. Тук акцентите са два:
премахване на ограниченията /т.н. лимитиран достъп/
за нуждаещи се пациенти
до медицинска помощ за
здравеопазването; и нов
закон за средното образование, матура по гражданско образование, преструктурирането на огромната и неефективна училищна и университетска мре-

жа, създаване на условия
в професионалните гимназии за кратко време да се
получава занаят.
- Как да върнем младите?
- 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.
на стр. 4
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Ñèíÿòà êîàëèöèÿ
и водач на листата на "Синята коалиция"
Роден през 1983 г. в град
Силистра. Средното си образование завършва в
П МГТ "Владимир Комаров". Бакалавър в Университета за национал но и
световно стопанство в София по специалността
"Публична администрация"
и магистър в същия университет - "Бизнес администрация". Работи като търговски представител в частна
2. Димитър Любенов
1. Лазар Руменов
компания. Член на ДСБ от
ГЕОРГИЕВ
МАРЕЧКОВ
2008 г. Владее английски
Роден през 1965 г. ЗавърМажоритарен кандидат език.
шил е магистърска степен
4. Трифон Георгиев
СТАНЕВ
Роден на 27.06.1956 г.,
Магистър по право от СУ
"Св. Климент Охридски" С офия. Специализация
във Вашингтон - Федералната търговска комисия
към Министерството на
правосъдието на САЩ по
антитръстовото законодателство и практика.
В момента адвокат в гр.
Силистра. Женен с 3 деца.
7. Младен Русинов
МИНЧЕВ
Роден на 07.04 1980 г. в
гр. Тутракан. Завършил техникум по електротехника
гр. Русе през 1999 г. През
2003 г. завършва "Икономика на кооперациите" в
УНСС, през 2004 г. - магистратура по финанси във
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методи й". От 2006 г. следва
"Право" в Русенския университет.
Председател на СДС Тутракан от 2007 г.

по Физика и математика от
ВПИ - Шумен. Пета професионално-квалификационна степен. Членува в СДС
от 1999 г. Заема длъжността общински председател
от 2003 г. до 2004 г. и от
2006 г. до сега. От месец
март 2009 г. е и областен
пред седател на СДС.
Председател на групата
общински съветници на
СДС през мандата 2003 2007 г. в Общински съвет
Силистра. Работи като педагог в ООС "Младост" гр.Силистра. Женен, с едно дете.

Дулово. Завършил е магистърска степен на специалност "Корабостроене" в
Технически университет,
Варна. Инженер-корабостроител.
Работил е във фирма
"Лодкостроител" и "Истър
- ССМ" АД гр.Тутракан като
изпълнителен директор, а
също и в Община Тутракан
като началник отдел "Общинс ка
собствено ст".
Председател на ДСБ - Тутракан.
3. Марин Костадинов
Владее английски и русГРЪНЧАРОВ
ки език. Женен, с две деРоден през 1959 г. в гр. ца.
6. Илонка Найденова
МИЛАНОВА

5. Намък Хасан
САЛИ

Родена на 23.08.1968 г.,
магистър по икономика от
УНСС - София.
Член на СДС от 2000 г.,
член Общинския съвет на
СДС - Силистра. Главен
счетоводител на "Анила"
ООД .Владее англ ийски
език. Омъжена с две деца.

Роден през 1963 г. в гр.
Главиница. Завършил е
средно образование, специалност "Текстилни машини". Член на ДСБ.
Земеделски производител.

Äîáàâåòå èìåòî ñè
Предизборният щаб на
Си нята коалици я кани
гражданите, симпатизантите и приятелите от Силистра, областта и страната да добавят името си
към Призива, с който известни силистренци изразиха мнение за предстоящите избори и подкрепиха Синята идея. Ние раз-

читаме на вас, на вашата
откритост и на категоричността на вашия избор.
Надяваме се по този начин да подобрим мотивацията на хората, които се
колебаят. Да преодолеят
страха, който съвсем не
си е отишъл! Да повярват,
че въпреки политическата и икономическата ка-

ша, в която тройната коалиция потопи България,
има изход! Да повярват, че
изходът е дясноцентристкото управление и особената позиция, която Синята коалиция ще има в него!
Може само да съобщите името си.
Но може и с малко ду-

ми да мотивирате подкрепата си.
Имената ви ще бъдат
публикувани в РЕПОРТЕРС ИЛИСТРА, раздела за
Синята коалиция.
Изпратете съобщение
на адрес:
sds_ss@abv.bg ,
silistra@dsb.bg или
reporter_ss@abv.bg

Ãåí. Àòàíàñ ÀÒÀÍÀÑÎÂ:

Ëàçàð
ÌÀÐÅ×ÊÎÂ:

Ñèíÿòà èäåÿ Â Åâðîïà íå íè âÿðâàò
òðÿáâà äà ñïå÷åëè!
от стр. 3
Младите ще останат тук,
ако имат шанс. Шансът можем да им дадем всички
ние от Синята коалиция с
бюлетина № 19.
- Какви ще бъдат ангажиментите ви към Силистра и областта?
- Тук моята позиция значително се разминава с популисткото говорене и с
комсомолските напъни на
БСП. Тези избори са парламентарни и в тях се обсъждат идеите за развитието и промените в държавата. БСП правят друго: те
питат хората какво биха
направили, ако са депутати и на най-забавните и
нестандартни отговори
раздават лаптопи. Тази
тяхна практика е необходимо да се прилага от всички
партии , когато се избират
общинските съвети и кметовете. Общинските избори
са друго нещо. Но БСП, верни на себе си, и тук правят
подмяна. А може би нямат
добра местна политика и

чакат депутатите да им я
коригират.
Аз мога да кажа, че ако
бъда избран, ще ви предл ожа постоянна пряка
връзка, очи в очи, всяка
седмица в Силистра, както
и постоянна интернет връзка с всеки, който поиска такова съдействие, което е в
моите правомощия. Ще
имам постоянен контакт с
омбудсмана и със синдикатите, и разбира се, преди
всичко с кметовете на общините. Поемам ангажимента да бъда посредник
между Общинския съвет и
общината, от една страна,
и министерствата и агенциите при защита на важни
инфраструктурни проекти и
други големи инвестиции в
града и в областта. Ще създ ад ем мощна лобис тка
структура и ще получим съдействието на видни и известни силистренци.Ще започне изграждането на завод за преработка на битовите отпадъци. И още
много неща.

"çËÂ ÒË ‰‡‚‡ÏÂ ÒÏÂÚÍ‡, ˜Â
ÌﬂÏ‡ ‰‡ Ì‡Ô‡‚ËÏ ˜Û‰ÂÒ‡ Ì‡
ÚÂÁË ËÁ·ÓË ‚ ëËÎËÒÚ‡.
Ç‡ÊÌÓÚÓ Ó·‡˜Â Â, ˜Â ÚÛÍ ËÏ‡
ÒÏÂÎË ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ „ÓÚÓ‚Ë ‰‡ Á‡ÒÚ‡Ì‡Ú Á‡‰ ëËÌﬂÚ‡
Ë‰Âﬂ, ‰‡ ÒÂ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ﬂÚ
Ì‡ ÙÂÓ‰‡ÎËÁÏ‡, ÍÓÈÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‚ ÚÂÁË ‡ÈÓÌË,
Â‰ËÌ, ÓÚ ÍÓËÚÓ Â Ë ëËÎËÒÚ‡. à Í‡ÍÚÓ ‚ËÌ‡„Ë Â ÒÚ‡‚‡ÎÓ ‚ Å˙Î„‡Ëﬂ, ÌÂ˘‡Ú‡ ˘Â ÒÂ
ÔÓÏÂÌﬂÚ ÔÓ˜‚‡ÈÍË ÓÚ ëÓÙËﬂ. ÄÁ Ò˙Ï Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ‚ 23ÚË ‡ÈÓÌ - ÚÓ‚‡ Â ÏÓÊÂ ·Ë
Ì‡È-ÒËÌËﬂÚ ‡ÈÓÌ ‚ Å˙Î„‡Ëﬂ,
Í˙‰ÂÚÓ ‚Ó‰‡˜ Â à‚‡Ì äÓÒÚÓ‚.
àÏ‡ÏÂ „ÓÎÂÏË ‡Ï·ËˆËË ÒÎÂ‰
ÒÂ˘ËÚÂ ÌË Ò ıÓ‡Ú‡ Ú‡Ï.
ç‡‰ﬂ‚‡ÏÂ ÒÂ, ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë ‰Ó·˙ ÂÁÛÎÚ‡Ú, Á‡ ‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡
ÒÂ ÒÙÓÏË‡ ‰ﬂÒÌÓ-ˆÂÌÚËÒÚÍÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ‰‡
ÔÓÏÂÌË ÍÎËÏ‡Ú‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ËÁÓ·˘Ó. å‡Í‡ ÚÂÁË ‰ÛÏË ‰‡ Á‚Û˜‡Ú Í‡ÚÓ ÍÎË¯Â,
ÌÛÊ‰‡Ú‡ ÓÚ ÔÓÏﬂÌ‡ Â ÓÒÂÁ‡ÚÂÎÌ‡. àÏ‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË
ÒÙÂË ÓÚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËﬂ ÊË‚ÓÚ ‚ Å˙Î„‡Ëﬂ, ÍÓËÚÓ ÍÂ˘ﬂÚ Á‡ ÔÓÏﬂÌ‡ - ·ÂÁÔËÒÚ‡ÒÚÌËﬂÚ ÔÓ„ÎÂ‰ Ì‡ Ö‚ÓÔ‡
ÌË Í‡Á‚‡, ˜Â ËÏ‡ ÌÛÊ‰‡ ÓÚ
ÔÓÏﬂÌ‡. Ö‰Ì‡ ÓÚ Úﬂı Â Ô‡‚ÓÒ˙‰ËÂÚÓ Ë ‚˙ÚÂ¯ÌËﬂ Â‰,
‚ ÍÓﬂÚÓ ‡Á ‡·ÓÚﬂ. é˜‡Í‚‡
ÒÂ ÏÌÓ„Ó ÚÂÊ˙Í ‰ÓÍÎ‡‰ ÓÚ
Öä, ÍÓÈÚÓ Úﬂ·‚‡¯Â ‰‡ Â
Ù‡ÍÚ ÔÂ‰Ë ËÁ·ÓËÚÂ, ÌÓ ÏÓÊÂ ·Ë, ëÚ‡ÌË¯Â‚ ËÁÚ˙„Û‚‡
ÔÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡ ÒË Á‡ Å‡ÓÁÛ ÒÂ˘Û Ó·Ì‡Ó‰‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÍÎ‡-

‰‡ ÒÎÂ‰ ËÁ·ÓËÚÂ.
ÑÌÂÒ Û Ì‡Ò Á‡ÍÓÌ˙Ú ÒÂ ÔËÎ‡„‡ ÌÂ Â‰Ì‡Í‚Ó Á‡ ‚ÒË˜ÍË, ‡
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÓﬂÌËÂ Ì‡ ıÓ‡Ú‡. àÏ‡ ‰‡ÒÚË˜ÌË ÒÎÛ˜‡Ë,
Ò ÔÛ·ÎË˜ÌË ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎÒÚ‚‡,
Á‡ ËÁ‚˙¯ÂÌË ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËﬂ
ÒÔﬂÏÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÙÓÌ‰Ó‚Â, ‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎÌË Ó„‡ÌË ·ÂÁ‰ÂÈÒÚ‚‡Ú. Ö‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-Ù‡ÔË‡˘ËÚÂ ÒÎÛ˜‡Ë Â ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ
‰ÂÎÓ "ãË‡Ì‡", Á‡ ÍÓÂÚÓ ÌËÂ,
ÒËÌËÚÂ, ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ﬂıÏÂ ‚˙ÔÓÒ‡ ‚ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡, ÌÓ ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËıÏÂ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ Á‡ ‡ÁÒÂÍÂÚﬂ‚‡ÌÂÚÓ
ÏÛ. á‡˘ÓÚÓ, ‡ÍÓ ÚÓ ÒÂ ÂÁÒÂÍÂÚË, ˘Â ÒÚ‡ÌÂ ﬂÒÌ‡ ˆﬂÎ‡Ú‡ Ù‡ÍÚÓÎÓ„Ëﬂ Á‡ Ó·˙˜ËÚÂ ÓÚ ÙËÏË Ì‡ Ñèë. ê‡Á·Ë‡ ÒÂ ÍÓÛÔˆËﬂÚ‡ Û Ì‡Ò ÌÂ Â
‰ÂÎÓ Ò‡ÏÓ Ì‡ Ú‡ÁË Ô‡ÚËﬂ, ‡
Ì‡ ˆﬂÎ‡Ú‡ ÚÓÈÌ‡ ÍÓ‡ÎËˆËﬂ.
íÂ ÒË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËı‡ ÒÙÂËÚÂ
Ë ËÏ‡ı‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÔÎ‡ÌÛ‚‡ÌË ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ÔÓ Í‡Í˙‚ Ì‡˜ËÌ ˘Â ·˙‰‡Ú ‚Í‡‡ÌË Ô‡ËÚÂ. åÂÊ‰Û ‰Û„ÓÚÓ, ÚÂÊÍËÚÂ ÛÍÓË Ì‡ Öä Í˙Ï Å˙Î„‡Ëﬂ Ò‡ Á‡ ÚÓ‚‡, ˜Â ÌﬂÏ‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡ ‚ÓÎﬂ Ë ÊÂÎ‡ÌËÂ Á‡
·Ó·‡ Ò ÍÓÛÔˆËﬂÚ‡. åÇê Ë
ÓÒÚ‡Ì‡ ÎËÚÂ ËÌÒÚËÚÛˆËË
·ÛÍ‚‡ÎÌÓ ·ﬂı‡ ‡ÁÌÂ·ËÚÂÌË ‚
ÚÓÁË Ï‡Ì‰‡Ú, ÛÏË¯ÎÂÌÓ Ò˙ÒËÔ‡ÌË, Á‡ ‰‡ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ‡ÁÒÎÂ‰‚‡Ú ÍÓÛÔˆËﬂÚ‡.
ôÂ ‚Ë ÔÓÒÓ˜‡ Â‰ËÌ Ù‡ÍÚ,
ÍÓÈÚÓ Í‡Ò‡Â ‚‡¯Ëﬂ ‡ÈÓÌ.
ëÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ Â‰ÌÓ ‡ÁÔÓ-

ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ä„ÂÌˆËﬂÚ‡ Á‡
‰˙Ê‡‚ÌË ‚ÁÂÏ‡ÌËﬂ, êÂ„ËÓÌ‡ÎÌ‡ ‰ËÂÍˆËﬂ - Ç‡Ì‡, ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ ÓÚ ÔÛ·ÎË˜ÌËﬂ ËÁÔ˙ÎÌËÚ ÂÎ ÄÒÂÌ Å‡˜ÍÓ‚, ÓÚ
29.04.2008 „. íÓ‚‡ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÂÌ ÒÍ‡Ì‰‡Î, ÔÓ ÍÓÈÚÓ
ÌÂ ÒÂ ÔÂ‰ÔËÂ ÌË˘Ó. ëÚ‡‚‡
‚˙ÔÓÒ Á‡ ÚÓ‚‡, ˜Â Í˙Ï Ú‡ÁË
‰‡Ú‡ ÒÂ ÔÂÍ‡Úﬂ‚‡Ú ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ÔÓ Ò˙·Ë‡ÌÂ Ì‡
ÔÛ·ÎË˜ÌË ‚ÁÂÏ‡ÌËﬂ, ÍÓËÚÓ
‰˙Ê‡‚‡Ú‡ ËÏ‡ Í˙Ï Â‰Ì‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ‚ ëËÎËÒÚ‡ ÙËÏ‡
"ÅÛÎÏÂÍÒ" ééÑ. í‡ÁË ÙËÏ‡
‚ ·ÎËÁÍÓÚÓ ÏËÌ‡ÎÓ Â ·ËÎ‡
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ É˛Ì‡È ëÂÙÂ, ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Ò ÔÓÁ‚Ë˘ÂÚÓ
"äÛ·ËÚÓ", ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Úﬂ
Â ÔÂı‚˙ÎÂÌ‡ Ì‡ ÎËˆÂÚÓ á‡ÍË Ñ¸ÓÌÏÂÁ, ÍÓÂÚÓ Â ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÂÌÓ ÎËˆÂ Ë Â ËÁÔ‡ÚÂÌÓ
Á‡ ‰˙Î„Ó ‰‡ ÊË‚ÂÂ ‚ íÛˆËﬂ.
èÛ· Î Ë˜Ì ËﬂÚ ËÁÔ˙ Î ÌËÚÂ Î
ÔÂÍ‡Úﬂ‚‡ ÔÛ·ÎË˜ÌÓÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Á‡ ÓÍÓÎÓ 1,5 ÎÂ‚‡.
íÓ‚‡ Ò‡ ÏÂı‡ÌËÁÏËÚÂ, ÔÓ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔËÍË‚‡ ÍÓÛÔˆËﬂÚ‡
Û Ì‡Ò.
ôÂ ÔÓÒÓ˜‡ Ë ÌÂ˘Ó, ÍÓÂÚÓ
Ò˙˘Ó Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ ëËÎËÒÚ‡. Ö‰Ì‡ ÓÚ ÔË˜ËÌËÚÂ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ„ÓÌÂÌ‡ ÓÚ ‰‡Ì˙˜ÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚˙‚ ‚‡¯Ëﬂ „‡‰
ñÓÎ˜Ó‚ÒÍ‡ ·Â¯Â ËÏÂÌÌÓ ‚ÁÂÏ‡ÌËﬂÚ‡ Ì‡ Ú‡ÁË ÙËÏ‡.
åÂÊ‰Û ‰Û„ÓÚÓ, ÔÓÒÓ˜‚‡Ï
ÚÓ‚‡ ËÏÂ, Ï‡Í‡ ˜Â ñÓÎ˜Ó‚ÒÍ‡ ·Â¯Â Â‰Ó‚Ë ˜ÎÂÌ Ì‡ Åëè,
ÌÓ Úﬂ ·Â¯Â ËÁ„ÓÌÂÌ‡ ÓÚ Ñ‡Ì˙˜ÌÓÚÓ, Á‡˘ÓÚÓ ËÒÍ‡¯Â ‰‡
ÒÂ Ò˙·Ë‡Ú ÚËﬂ ‚ÁÂÏ‡ÌËﬂ.

íÓ‚‡ Â ÙËÍÚË‚ÌÓ ÔÂı‚˙ÎﬂÌÂ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡, ‡ÍÓ ÛÚÂ
ëËÌﬂÚ‡ ÍÓ‡ÎËˆËﬂ ÛÔ‡‚Îﬂ‚‡
ÌËÂ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ˘Â ÔÓËÒÍ‡ÏÂ ÓÚ íÛˆËﬂ, ÚÓÁË Ñ¸ÓÌÏÂÁ ‰‡ „Ó ‚˙ÌÂ ‚ Å˙Î„‡Ëﬂ
ÔÓ Â‰‡ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Á‡ Ô‡‚Ì‡ ÔÓÏÓ˘ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÂÚÂ ÒÚ‡ÌË. à ÚÓÈ ‰‡ Ó·ﬂÒÌË Í‡Í Â
ÚÛÔ‡Î Á‡‰˙ÎÊÂÌËﬂÚ‡, ÍÓÈ ÏÛ
Â ÔÂı‚˙ÎËÎ ÙËÏ‡Ú‡ Ë Á‡˘Ó. á‡ ‰‡ ÏÓÊÂ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡Ú‡ ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ. í‡ÍË‚‡ ÒÎÛ˜‡Ë
Ò‡ ‰ÂÒÂÚÍË ‚ Ì‡¯‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡.
èÓ·ÎÂÏ˙Ú Ì‡ Ñèë ÌÂ Â ‚
ÂÚÌË˜ÂÒÍËﬂ ı‡‡ÍÚÂ Ì‡ Ú‡ÁË Ô‡ÚËﬂ. Ä Á‡ÚÓ‚‡, ˜Â Úﬂ
‚ËÌ‡„Ë Â ‰ÂÈÒÚ‚‡Î‡ Í‡ÚÓ Ï‡ÙËÓÚÒÍ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËﬂ. ü‚ÌÓ
Ú‡Í˙‚ ÚËÔ ‰‡ÌÌË Ò˙‰˙Ê‡
ÔÓÒÎÓ‚ÛÚÓÚÓ ‰ÂÎÓ "ãË‡Ì‡",
ÍÓÂÚÓ Ò ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍÓ ÌÂ
·Â¯Â ÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ ‰‡ ÒÚ‡ÌÂ
‰ÓÒÚÓﬂÌËÂ ‰ÓË Ì‡ Ì‡Ó‰ÌËÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË.
çËÂ ÓÚ ëËÌﬂÚ‡ ÍÓ‡ÎËˆËﬂ
ÒÏÂ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ Á‡ﬂ‚ﬂ‚‡ÏÂ
Í‡ÚÂ„ÓË˜ÌÓ, ˜Â ÒÚ‡ÌÂÏ ÎË
˜‡ÒÚ ÓÚ ÛÔ‡‚Îﬂ‚‡˘ÓÚÓ
ÏÌÓÁËÌÒÚ‚Ó ˘Â ËÒÍ‡ÏÂ ‡‰ËÍ‡ÎÌË ÔÓÏÂÌË. ôÂ ËÒÍ‡ÏÂ
ËÁÎËÁ‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡Ú‡
ÓÚ Ò˙‰Â·Ì‡Ú‡ ‚Î‡ÒÚ, ÔÓÒÚ‡‚ﬂÌÂÚÓ È ÔÓ‰ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÂÌ
ÍÓÌÚÓÎ, Á‡ ‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
Ú˙ÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ. èÓÍÛ‡ÚÛ‡Ú‡ Â Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ‡ ˜ÂÌ‡ ‰ÛÔÍ‡, Í˙‰ÂÚÓ ÔÓÚ˙‚‡Ú
‚ÒË˜ÍË ‰‡Î‡‚ÂË Ì‡ ÛÔ‡‚Îﬂ‚‡˘ËÚÂ.

ÎÁÙÍÎÑÒ
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Ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè`2009

ñúì ÷àñò îò ïðîìÿíàòà
- ÇËÂ ÌÂ ÒÚÂ ÓÚ ëËÎËÒÚ‡, ‡ ÒÚÂ Ï‡ÊÓËÚ‡ÂÌ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú Ì‡ ãàÑÖê Ë çÓ‚ÓÚÓ ‚ÂÏÂ Ë ‚Ó‰‡˜ Ì‡
ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÎËÒÚ‡.
àÏ‡ÚÂ ÎË Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ,
˜Â ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡˘ËÚ‡‚‡ÚÂ ËÌÚÂÂÒËÚÂ Ì‡ ıÓ‡Ú‡
ÚÛÍ?
- ÄÁ ÌÂ Ò˙Ï Ó‰ÓÏ ÓÚ ëËÎËÒÚ‡, ÌÓ Ò˙Ï Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò
ÑÛÌ‡‚ÒÍËﬂ Í‡È. ä‡ÚÓ ˜ÎÂÌ
Ì‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ Ô‡ÚËﬂ ãàÑÖê Ó·‡˜Â ÌÓÒﬂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ Ó·Î‡ÒÚ ëËÎËÒÚ‡ Ë ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ „Ó‰ËÌ‡ ‡·ÓÚﬂ Ò Ó·˘ËÌÒÍËÚÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ì‡ Ô‡ÚËﬂÚ‡ ‚ Â„ËÓÌ‡. ç‡ﬂÒÌÓ Ò˙Ï Ò ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ Ì‡ ıÓ‡Ú‡, Ò ÔÓÂÍÚËÚÂ,
ÍÓËÚÓ ˜‡Í‡Ú Â¯ÂÌËÂ ÓÚ
„Ó‰ËÌË, Ò ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Úﬂ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë.
íÛÍ Ò˙Ï ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡
Í‡ÏÔ‡ÌËﬂÚ‡, ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ ÒÂ
ÒÂ˘‡Ï Ò ıÓ‡ ÓÚ ‚ÒË˜ÍË Ó·˘ËÌË.
á‡ Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ ÒÂ ÛÒÂ˘‡
„ÓÎﬂÏÓ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËÂ Ë ÓÚ
ÔÓÎËÚËÍ‡Ú‡, Ë ÓÚ ÔÓÎËÚËˆËÚÂ. ÄÁ „Ë ‡Á·Ë‡Ï, Á‡˘ÓÚÓ Ò‡Ï‡Ú‡ ‡Á ÌÂ Ò˙Ï ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ ÔÓÎËÚËÍ. Ñ‚‡‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË ÔÓÎËÚËˆËÚÂ ÒÂ
ÛÔ‡ÊÌﬂ‚‡Ú Ì‡ Ì‡¯ „˙·. íÂ
Ó ·Â˘ ‡‚‡ı‡ ËÍÓ ÌÓÏË˜ÂÒÍË
‡ÒÚÂÊ, ‡ ÌËÂ ‡·ÓÚÂıÏÂ,
Á‡ ‰‡ „Ó ÔÓÒÚË„ÌÂÏ; ÚÂ Ó·Â˘‡‚‡ı‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍË Á‡ÔÎ‡ÚË,
ÌÓ ÌÂ ÌËÂ, ‡ ÚÂ „Ë ÔÓÎÛ˜‡‚‡ı‡.
ÄÁ Ò˙Ï ‚ÁÂÎ‡ Â¯ÂÌËÂ Á‡
ÒÂ·Â ÒË - ‡ÍÓ ·˙‰‡ ËÁ·‡Ì‡
Á‡ ‰ÂÔÛÚ‡Ú, ˘Â ÓÚ‚Óﬂ ÔÓÒÚÓﬂÌÌ‡ ÔËÂÏÌ‡ ‚ ëËÎËÒÚ‡, Á‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ıÓ‡Ú‡ ‰‡
Ë‰‚‡Ú, ‰‡ Í‡Á‚‡Ú ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ ÒË. åÓﬂÚ‡ Á‡‰‡˜‡ Í‡ÚÓ
‰ÂÔÛÚ‡Ú ˘Â ·˙‰Â ‰‡ Ì‡ÏË‡Ï ËÌÒÚËÚÛˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ Ô˙ÚË˘‡ Á‡ ‡ÁÂ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Â-

„ËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÔÓ·ÎÂÏË Ì‡ ëËÎËÒÚ‡.
àÒÍ‡ÏÂ ‰‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÏ Ú‡ÍË‚‡ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ Á‡ ÊË‚ÓÚ Ë ‡·ÓÚ‡, ˜Â ıÓ‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ ‚˙Ì‡Ú ÔÓ Ó‰ÌËÚÂ ÒË ÏÂÒÚ‡
ÔË ÚÂı ÌËÚÂ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡.
ÄÍÓ ÛÒÔÂÂÏ ‰‡ Ì‡Ô‡‚ËÏ Ú‡Í‡, ˜Â ‚‡¯ËÚÂ ‰Âˆ‡, ÍÓËÚÓ
ÓÚË‰Óı‡ ‰‡ Û˜‡Ú ‚˙‚ Ç‡Ì‡,
ëÓÙËﬂ, êÛÒÂ Ë Ú.Ì., ÒÂ ‚˙Ì‡Ú ‰‡ ‡·ÓÚﬂÚ ‚ ëËÎËÒÚ‡, ÁÌ‡˜Ë ÒÏÂ ÔÓÒÚË„Ì‡ÎË ÛÒÔÂı.
- èÓÒÓ˜ÂÚÂ ÔËÓËÚÂÚ Ë ‚ Ô  Â‰Ë Á· Ó  Ì ‡Ú ‡
ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡ Ì‡ ãàÑÖê Ë
çÓ‚ÓÚÓ ‚ÂÏÂ, ÍÓËÚÓ ‚Ë
ÓÚÎË˜‡‚‡Ú ÓÚ ‰Û„ËÚÂ
Ô‡ÚËË?
- ÄÁ ˘Â ÔÓÒÓ˜‡ Ò‡ÏÓ ‰‚Â
ÓÚ ÔËÓËÚÂÚÌËÚÂ ÔÓÎËÚËÍË Ì‡ ãàÑÖê Ë çÓ‚ÓÚÓ ‚ÂÏÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‚‡ÊÌË Ë Á‡ Ó·Î‡ÒÚ ëËÎËÒÚ‡ - ÚÓ‚‡ Ò‡
ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡ Ë ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂ.
àÒÚËÌÒÍ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡ Â ÒÓˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ˆÂÌ‡. ê‡Á‚ËÚËÂÚÓ
Ì‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡ ˘Â „‡‡ÌÚË‡ ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡, ‡·ÓÚ‡ Á‡ ÙËÏËÚÂ ‚ ·‡Ì¯‡ Ë
ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÏﬂÒÚÓ ÔÓ ÌËÒÍ‡ ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ì‡Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëﬂ
Å˙Î„‡Ëﬂ Úﬂ·‚‡ ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ ‡ÍÚË‚ÌÓ ‚ Â‚ÓÔÂÈÒÍËﬂ
ÂÌÂ„ËÂÌ ‰Â·‡Ú Ë ‚˙‚ ÙÓÏË‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚‡Ú‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡ ÒÚ‡ÚÂ„Ëﬂ.
ê‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡
ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡
ÔÂˆËÁË‡Ì ÂÌÂ„ËÂÌ ÏËÍÒ
˘Â ‰‡‰Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡ çÖä
‰‡ ‚˙Á‚˙ÌÂ Ò‚ÓﬂÚ‡ ÎË‰ÂÒÍ‡ ÔÓÁËˆËﬂ Í‡ÚÓ Ú˙„Ó‚Âˆ
Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëﬂ ‚ ÒÚ‡ÌËÚÂ ÓÚ û„ÓËÁÚÓ˜Ì‡ Ö‚ÓÔ‡. ç‡¯ËÚÂ ÔËÓËÚÂÚË ‚
ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÚÂ„Ëﬂ Ò‡:
ÂÒÚ‡ÚË‡ÌÂ Ì‡ 3 Ë 4 ·ÎÓÍ

Ì‡ ÄÖñ äÓÁÎÓ‰ÛÈ; ÔÂ‰Ó„Ó‚‡ﬂÌÂ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌËÚÂ ‡ÁÂ¯ËÚÂÎÌË Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ
ˆÂÌÚ‡ÎË Ò Öë; ÔÂ‰Ó„Ó‚‡ﬂÌÂ Ì‡ Ô‡ÌËÍÓ‚ËÚÂ Í‚ÓÚË
Á‡ Å˙Î„‡Ëﬂ ‚ Öë; ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË
Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ‚˙„ÎË˘‡, ·ËÓÏ‡Ò‡, ÓÚÔ‡‰˙ˆË; ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌË „‡ÁÓ‚Ë
Ú‡ÒÂÚ‡, Á‡ ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÏ ÍËÁ‡Ú‡ Ò ‰ÓÒÚ‡‚ÍËÚÂ ÓÚ êÛÒËﬂ ÔÂÁ ÁËÏ‡Ú‡.
ôÓ ÒÂ ÓÚÌ‡Òﬂ ‰Ó ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ - ÌËÂ ËÒÍ‡ÏÂ ÌË‚‡Ú‡
Ì‡ ÒÛ·ÒË‰ËË ‚ Å˙Î„‡Ëﬂ Ë Öë
‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ‡‚ÌÂÌË - ÌÂ ÏÓÊÂ ÒÂ„‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÙÂÂÏË ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú Â‰‚‡ 25% ÓÚ
ÒÛ·ÒË‰ËËÚÂ, ‡ ‰Û„ËÚÂ ÒÚ‡ÌË-˜ÎÂÌÒÍË 100%. ôÂ Ò˙Á‰‡‰ÂÏ Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡ÚÂÎÂÌ ÔÛÎ Á‡
ÔÓÍÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ËÒÍÓ‚Â, ‚ÍÎ. ÓÚ ÒÛ¯‡ Ë Ú.Ì.
- ä‡Í‚‡ ˘Â ·˙‰Â ‚‡¯‡Ú‡
ÎË˜Ì‡ Í‡ÛÁ‡ ‚ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡?
Ç ÍÓË Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ÍÓÏËÒËË ˘Â ·˙‰ÂÚÂ Ì‡È-ÔÓÎÂÁÌ‡?
- ÄÁ Ò˙Ï ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓÏﬂÌ‡Ú‡, Á‡ ÍÓﬂÚÓ ‡ÔÂÎË‡Ú ãàÑÖê Ë çÓ‚ÓÚÓ ‚ÂÏÂ. çËÂ ËÒÍ‡ÏÂ ÔÓÏﬂÌ‡ ‚ ÏÓ‰ÂÎ‡ Ì‡
‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂÚ‡ Ì‡ ÔÓÎËÚËˆËÚÂ Ò ıÓ‡Ú‡, ËÒÍ‡ÏÂ
ÔÓÏﬂÌ‡ Ì‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÚÓ
ÒÚ‡ÚÛÍ‚Ó.
ôÓ ÒÂ ÓÚÌ‡Òﬂ ‰Ó ÏÓﬂÚ‡
ÎË˜Ì‡ Í‡ÛÁ‡ - ‡Á Ò˙Ï ËÍÓÌÓÏËÒÚ ÔÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÒÍË ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ.
åÓﬂÚ‡ ÒÙÂ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ò‡
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ë Ì‡ÛÍ‡Ú‡.
Ä‚ÚÓ Ò˙Ï Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ ÔÂ‰ËÁ·ÓÌ‡Ú‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡ Ì‡ ãàÑÖê Ë
ÒÏﬂÚ‡Ï, ˜Â ÏÓ„‡ ‰‡ ·˙‰‡ ÔÓÎÂÁÌ‡ ËÏÂÌÌÓ ÚÛÍ.
- á‡ Â¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓË
ÔÓ·ÎÂÏË Ì‡ Ó·Î‡ÒÚ ëËÎËÒÚ‡ ˘Â ÎÓ·Ë‡ÚÂ?
- ãàÑÖê Ë çÓ‚ÓÚÓ ‚ÂÏÂ

ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÍÓÌÍÂÚÌË ÏÂÍË
Á‡ Ì‡Ò˙˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌËˆË‡ÚË‚‡Ú‡ Ì‡ „‡Ê‰‡ÌËÚÂ Ë Ò˙ÊË‚ﬂ‚‡ÌÂ Ì‡ ˜‡ÒÚÌËﬂ ·ËÁÌÂÒ.
äËÁ‡Ú‡ ‚Â˜Â ÒÂ ÛÒÂ˘‡ ÓÚ
‚ÒﬂÍÓ ·˙Î„‡ÒÍÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó,
Á‡ÚÓ‚‡ Ë ÛÒËÎËﬂÚ‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË Ô‡ÚËË Úﬂ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú
Ì‡ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓÒÎÂ‰ËˆËÚÂ ÓÚ ÌÂﬂ.
á‡ Ì‡Ò Â ‚‡ÊÌÓ ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÏ
‡·ÓÚÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡, Í‡ÚÓ ÔÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ò‚Â‰ÂÏ ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ ˜Ó‚Â¯Í‡Ú‡ ˆÂÌ‡ Ì‡ ÍËÁ‡Ú‡.
ÄÁ ˘Â ‡·ÓÚﬂ Á‡ ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡ ‚ Â„ËÓÌ‡ Ë ˘Â ÔÓ‰ÍÂÔﬂ ‚ÒÂÍË
ÔÓÂÍÚ, ÍÓÈÚÓ ÓÒË„Ûﬂ‚‡ Á‡ÂÚÓÒÚ Ì‡ ıÓ‡Ú‡ Ë ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ·Î‡„ÓÒ˙ÒÚÓﬂÌËÂÚÓ ËÏ.
èËÓËÚÂÚ ‚ ÏÓﬂÚ‡ ‡·ÓÚ‡ ˘Â ·˙‰‡Ú Ë ÌﬂÍÓË ÍÓÌÍÂÚÌË ËÌËˆË‡ÚË‚Ë Á‡ ëËÎËÒÚ‡: ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÒÛıÓÔ˙ÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡ ÔÂÁ ÂÍ‡ ÑÛÌ‡‚ Ò
êÛÏ˙ÌËﬂ (ÚÛÌÂÎ ËÎË ÏÓÒÚ) Á‡
ËÌÚÂÌÁËÙËˆË‡ÌÂ Ì‡ ·ËÁÌÂÒ‚˙ÁÍËÚÂ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÂÚÂ ÒÚ‡ÌË; ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ﬂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÙÂË·ÓÚÌ‡Ú‡ ‚˙ÁÍ‡ ÏÂÊ‰Û íÛÚ‡Í‡Ì Ë éÎÚÂÌËˆ‡; „‡ÁËÙËÍ‡ˆËﬂ Ì‡ Â„ËÓÌ‡, ÓÚ ÍÓÂÚÓ
˘Â ‰ÓÈ‰‡Ú Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË
ËÌ‚ÂÒÚËˆËË; ÛÒÍÓﬂ‚‡ÌÂ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌË Ó·ÂÍÚË - Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËﬂ Ì‡ Ô˙ÚÌ‡Ú‡ ÓÚÒÂ˜Í‡ ÑÛÎÓ‚Ó - òÛÏÂÌ, Í‡ÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÍÓË‰Ó ÌÓÏÂ 8; ‡ÍÚË‚ËÁË‡ÌÂ Ì‡ ·ËÁÌÂÒ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ
Ò Ú˙„Ó‚ÒÍÓ-ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡Ú‡
Ë ÒÂÎÒÍÓÒÚÓÔ‡ÌÒÍ‡ Ô‡Î‡Ú‡ ‚
Ó·Î‡ÒÚ ä˙Î˙‡¯; ‡ÁÍË‚‡ÌÂ
Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËﬂ Ë Ó·Û˜ÂÌËÂ Ì‡ ÌËÒÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆË‡Ì‡Ú‡ ‡·ÓÚÌ‡ ˙Í‡
Ë ÌÂ„‡ÏÓÚÌÓÚÓ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ
- Ì‡ÔËÏÂ ‡Ì„‡ÊË‡ÌÂÚÓ ËÏ
‚ ‰ÂÈÌÓÒÚË Í‡ÚÓ Ò‡ÌË‡ÌÂ Ì‡
Ò„‡‰Ë, ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÁÂÎÂÌË ÔÎÓ˘Ë, ˜ËÒÚÓÚ‡ Ë Ú.Ì.

Â Òóòðàêàí
20 докладни записка
формираха дневния ред
на редовната сесия на Общинския съвет. Като първата от тях бе разглеждане на Постановление на
Районната пр окуратура
издадено по образувана
преписка по повод сигнал
от група общински съветници и отмяна на решение
№336, което се отнася до
утвърждаване на поименния списък за капиталовите разходи през тази година и пренасочване на 72
хил. лв. от тях към общинската болница.
Осем от докладните са
за разпореждане с имоти
общинска собственост. На
вниманието на Общинския
съвет стояха и предложението за актуализация на
тазгодишния общински
бюджет, както и общинската програма за ограничаване на структурния дефицит по изпълнение на бюд жет`2009, технически
промени в поименния
списък за разпределение
на капиталовите разходи,
П равил ник за взаимодействие и координация
между структурните звена
в общинска администрация и второс тепенните
разпоредители при осъществяване на дейността
по събиране и отчитане на
местните данъци и такси,

промени в състава на постоянните комисии към
местния парламент, промени в Наредбата за пожарната и аварийната безопасност на територията,
кандидатстване по ОП "Рег ионално развитие" с
обект "Северна стена на
антична крепост Трансмариска" и договор за кредит
с Фонд "Флаг".
И в това заседание присъс тва информация за
дейността на Товарното
пристанище.

Â Ãëàâèíèöà
Четири докладни записки, внесени от кмета на
Община Главиница, разгледаха на юнското си заседание общинските съветници - предложение за
финансиране на общинската пътна мрежа през
настоящата година, за безвъзмездно предоставяне
на обекти общинска собственост на читалищни настоятелства за нуждите им,
за временно ползване на
един декар мера в землище с. Малък Преславец за
изграждане на "Подвижна
базова станция на GSM
оператора Глобул", както и
докладна за осигуряване
на средства за транспорт
на учениците от СОУ "Васил Левски", гр. Главиница
за втората половина на
настоящия месец.

Õîêåé íà òðåâà

Áðîíç çà ãëàâèíèøêèòå äåöà
ä‡ÎËÌ‡ ÉêöçóÄêéÇÄ
На 20 и 21 юни т.г. в КК
"Албена" се проведоха финалните турнири на Десетото държавно първенство по хокей на трева на открито за деца до 12 години и Деветото държавно
първенство за момчета и
момичета до 14 години,
с ъобщи мениджърът на
Клуба по хокей на трева
"Левски" в гр. Главиница
Неждан Реджеп. По осем
отбори от пет зони от цялата страна са участвали в
двете възрастови групи.
Това са зоните Витоша,
Добруджа, Мизия, Родопи
и Тракия и Струма.
След жребий изтеглен
на техническа конференция и двата главинишки
отбори са попаднали в група "А". 12-годишните са играли заедно с отборите на
с. Баните, обл. Смолян,
"Пауталия" гр. Босилеград

/Сърбия/ и "К рам Комплекс" гр. София, 14-годишните - с отборите на с. Баните, "Локомотив" гр. София и "Христо Ботев" гр.
Долна Митрополия. На техническата конференция
всеки отбор е бил предс-

тавен от
мениджър,
треньор и клубен съдия,
за "Левски" (Главиница)
това са съответно Неждан
Реджеп, Мария Вълкова и
Ивайло Николов.
След разиграните срещи
в групите, 12-годишните са

първи, на полуфинала губят от "Академик +" и на
финала след победа над
"Локомотив" Червен бряг
се кл асират трети и с а
бронзови медалисти.
Надежда Николова Петрова от детския отбор на
Главиница е отл ичена с
инд ивидуална наград а
"Най-добър защитник" на
турнира.
"Левски" (Главиница)
при 14-годишните бе трети в групата, но след финалните срещи остана на
пето място. Денис Юксел
Мехмед е обявен за "Найполезен играч", а Айкут Гюлярдуан Ахмед е с прес-

тижното отличие "Гол майстор" на турнира.
От клуба по хокей на трева изказват своята благодарност към председателя на УС на клуба Расим
Рафет, с чието съдействие
и подкрепа е осъществено присъствието на главинишките отбори във финалните турнири по хокей
на трева на открито. Адмирации и за треньорката
Мария Вълкова за това, че
благодарение и на нейния
труд се постигат добри резултати и постиженията на
"Левски" (Гл авиница) са
записани в историята на
федерацията.

ÒÀÌ, ÊÐÀÉ ÐÅÊÀÒÀ
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12-18.06.2009 г.г.
26.06-2.07.2009

ÂÐÅÌÅÒÎ
ÑÓ Í‡ﬂ Ì‡ ÒÂ‰ÏËˆ‡Ú‡ ÛÒÎÓ‚ËﬂÚ‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÏÓ˘Ì‡ ÍÛÔÂÒÚÓ-‰˙Ê‰Ó‚Ì‡ Ó·Î‡˜ÌÓÒÚ ˘Â ÒÂ Á‡Ô‡ÁﬂÚ. ç‡ ÏÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ ˘Â ËÏ‡ ‚‡ÎÂÊË, ÔË‰ÛÊÂÌË ÓÚ „˙ÏÓÚÂ‚ËˆË.
éÚÌÓ‚Ó ÒÂ Ó˜‡Í‚‡Ú ÒËÎÌË „˙ÏÓÚÂ‚Ë˜ÌË ·ÛË Ò ÔÓÎË‚ÌË ‚‡ÎÂÊË Ë „‡‰Û¯ÍË, „Î‡‚ÌÓ ‚ ˜‡ÒÓ‚ÂÚÂ ÓÍÓÎÓ Ë ÒÎÂ‰
Ó·ﬂ‰ Ë ÔÂ‰Ë ÔÓÎÛÌÓ˘. èÓ‚Â˜Â ÒÎ˙Ì˜Â‚Ë ˜‡ÒÓ‚Â ˘Â ËÏ‡
Ì‡‰ ËÁÚÓ˜ÌËÚÂ ‡ÈÓÌË. å‡ÍÒËÏ‡ÎÌËÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‚
ÔÓ-„ÓÎﬂÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ˘Â ·˙‰‡Ú ÏÂÊ‰Û 21 Ë
26°, ‚ àÁÚÓ˜Ì‡ Å˙Î„‡Ëﬂ ‰Ó 28-29°. ä˙Ï ÔÓ˜Ë‚ÌËÚÂ ‰ÌË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚÂ ˘Â Á‡ÔÓ˜Ì‡Ú ·‡‚ÌÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡Ú, ‡
‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ ÒÂ‰ÏËˆ‡ Ë ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ˘Â ÒÂ ÒÚ‡·ËÎËÁË‡.

Àëïåð Ëþòâèåâ, 6 ì.,
ñ. Ñòåôàí Êàðàäæà

"Òóòðàêàíñêà ãîðà" ÅÎÎÄ

Äîáðå äîøëè â
Îáùèíñêè äåòñêè êîìïëåêñ !

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

Àêî òúðñèòå íîâè âúçìîæíîñòè
çà èçÿâà, àêî íÿìàòå ïðèÿòåëè,
ñ êîèòî äà ñå çàáàâëÿâàòå,
àêî âè å ñêó÷íî èëè ïðîñòî
íå âè ñå ñåäè ó äîìà -

t!,ƒü%!“*, “=ë%… "n-ë, "
Êðàñîòà íà íàðîäíè öåíè!

Çàïîâÿäàéòå ïðè íàñ!
Ние предлагаме свободен избор на дейности
за лятната ваканция от 1 юли до 31 август и създаваме възможности за емоционална и социална удовлетвореност, личностна и творческа
изява.
- "Научи се да плуваш" - организиране и провеждане на начално обучение по плуване с квалифициран инструктор;
- Обучение за оказване на първа долекарска
помощ при инциденти, със съдействието на ОбС
на БЧК;
- Научи се да караш безопасно велосипед;
- Игри на открито: баскетбол, футбол, волейбол, бадминтон и тенис;
- Рисуване,
- Компютърни игри в мрежа.
Ще бъдат сформирани групи от желаещи деца по дейности, които ще работят по предварително изготвен график по дни и часове.
За повече информация и записване в ОДК лично или на телефон 0866 60399 до 26 юни
2009 г.

Êîàôüîðêàòà Îôåëèÿ
ðàáîòè çà Âàñ âñåêè äåí
îò 8 äî 18 ÷àñà,
à â ñúáîòà - îò 8 äî 13 ÷.
Ñàëîíúò ñå íàìèðà
â öåíòúðà íà Òóòðàêàí,
â ñãðàäàòà íà Ïîçåìëåíà êîìèñèÿ.

Çàïîâÿäàéòå!

“Êåíòîÿ Áúëãàðèÿ” ÅÎÎÄ
„!. íÛÚ!‡Í‡Ì

ïðåäëàãà îôèñè, ñëåä îñíîâåí
ðåìîíò, íàõîäÿùè ñå íà
óë."Òðàíñìàðèñêà"¹10,
âòîðè åòàæ, íàä áàð "Ôóåãî"
á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚË:

×åñòèò ðîæäåí äåí è äà ïî÷åðïÿò:

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.

íÛÚ!‡Í‡Ì
2 ˛ÎË - ê‡ÒËÏ êÄîÖí, Ô!Â‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡
é·˘ËÌÒÍË Ò˙‚ÂÚ - ÉÎ‡‚ËÌËˆ‡
2 ˛ÎË - å‡!„‡!ËÚ‡ ÑàåàíêéÇÄ, Û˜ËÚÂÎ, ëéì "âÓ!‰‡Ì âÓ‚ÍÓ‚"
2 ˛ÎË - àÎÍÌÛ! ÄÑÖå, „Î. ÒÔÂˆ. "è!ËıÓ‰Ë
ÓÚ ÏÂÒÚÌË ‰‡Ì˙ˆË", é·˘ËÌ‡ íÛÚ!‡Í‡Ì

Öåíà 43 ëâ./êóá.ì
ñ òðàíñïîðòà.
Òåë.: 0887 862 830

"Милбол" ЕООД гр. Тутракан

C%›ë="=
C!, 2… =C2,2
…= "“,÷*, ÷,2=2ë, …=
" . "Š32! =*=…“*, ãë=“"!

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

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

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

Ïðîäàâàì
äúðâà çà îãðåâ - àêàöèÿ

Ìîäåðíà ôóðíà

TUTRAKAN.NET

íÂÎ.: 0866/61 014; 0898597134

ÑÌßÕ
- ÄÎÓ, ç‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ ÎË Â?
- Ñ‡.
- àÒÍ‡Ï ‰‡ ÔËÚ‡Ï, Í‡Í‚Ó ÏË Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, Á‡ ‰‡ ÒÚ‡Ì‡ ‰ÂÔÛÚ‡Ú.
- íË ÎÛ‰ ÎË ÒË?
- Ñ‡, ‡ ÌﬂÍ‡Í‚Ë ‰Û„Ë ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ËÏ‡ ÎË?
ÉÓÒÔÓ‰ ÔÓ‚ËÍ‡Î é·‡Ï‡,èÛÚËÌ Ë è˙‚‡ÌÓ‚,
Á‡ ‰‡ ËÏ Ò˙Ó·˘Ë , ˜Â Ò‚ÂÚ˙Ú Ò‚˙¯‚‡ ÒÎÂ‰
10 ‰ÌË.äÓ„‡ÚÓ ÒÂ ‚˙Ì‡Î ‚˙‚ Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ,
é·‡Ï‡ Ò˙Ó·˘ËÎ Â‰Ì‡ ‰Ó·‡ ÌÓ‚ËÌ‡:''àÏ‡
ÉÓÒÔÓ‰!'' Ë Â‰Ì‡ ÎÓ¯‡ :''ë‚ÂÚ˙Ú Ò‚˙¯‚‡
ÒÎÂ‰ 10 ‰ÌË.''
èÛÚËÌ Ó·ﬂ‚ËÎ ÓÚ åÓÒÍ‚‡ ‰‚Â ÎÓ¯Ë ÌÓ‚ËÌË:''ÄÁ ÌÂ Ò˙Ï ÉÓÒÔÓ‰'' Ë ''ë‚ÂÚ˙Ú Ò‚˙¯‚‡ ÒÎÂ‰ 10 ‰ÌË!''
Ä è˙‚‡ÌÓ‚ Ó·Ì‡Ó‰‚‡Î ‰‚Â ‰Ó·Ë ÌÓ‚ËÌË:''Åﬂı Ì‡ ‡Û‰ËÂÌˆËﬂ ÔË ÉÓÒÔÓ‰'' Ë ''ôÂ
‚Ë ÛÔ‡‚Îﬂ‚‡Ï ‰Ó Í‡ﬂ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡ ‚Ë!''
Ç ÓÏÒÍÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ‰Ó¯ÎË „ÓÒÚË Ë ‰ÓÏ‡ÍËÌﬂÚ‡ ÒÂ Á‡ÔÂÚÌ‡Î‡ ‰‡ ËÏ Ô˙ÊË ﬂÈˆ‡. íﬂ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÏÂÒÚÂÎ‡ ÚË„‡Ì‡ ÏÂÊ-

‰Û ÚË ÍÓÚÎÓÌ‡, ‡ ÍÓ„‡ÚÓ „ÓÒÚËÚÂ ﬂ Á‡ÔËÚ‡ÎË Á‡˘Ó Ô‡‚Ë Ú‡Í‡, Úﬂ ÓÚ„Ó‚ÓËÎ‡: í‡ÁË ÒÂ‰ÏËˆ‡ ÒÏÂ ÒÂ ‚˙Á‡ÎË Á‡ Ò‚ÂÚÓÙ‡‡!'

ÑÓÄÎÊÓ

26 ˛ÌË - ê‡¯ÍÓ ÑÖçÖÇ, Ó·˘ËÌÒÍË Ò˙‚ÂÚÌËÍ, ÉÖêÅ, é·ë-ÉÎ‡‚ËÌËˆ‡
27 ˛ÌË - å‡!ËÌÍ‡ ÇÖãàäéÇÄ, Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ËÚÂÎ, é·˘ËÌ‡ íÛÚ!‡Í‡Ì
27 ˛ÌË - Ü‡ÌËÌ‡ ëíéüçéÇÄ, ÏÂ‰.ÒÂÒÚ!‡, éÑá "èÓÎÂÚ"
28 ˛ÌË - äË!ËÎÍ‡ çÄäéÇÄ, ÏÂ‰.ÒÂÒÚ!‡,

òåë.: 0894 204 486

Попълнете празните квадратчета
така, че всеки ред, всяка колонка
и всеки голям квадрат
да съдържат цифрите от 1 до 9.

ã˛·Ó‚ÌËÍ˙Ú Ì‡ Â‰ÌÓ ÏÎ‡‰Ó ÏÓÏË˜Â ÏÛ ÔÓ‰‡ËÎ ÒÂ·˙ÌË Ó·ËˆË. åÓÏË˜ÂÚÓ ÌÂ ÁÌ‡ÂÎÓ Í‡Í
‰‡ Ó·ﬂÒÌË Ì‡ Ï‡ÈÍ‡ ÒË ÓÚÍ˙‰Â „Ë Â ‚ÁÂÎÓ Ë
Í‡ÚÓ ÒÂ ÔË·‡ÎÓ ‚Í˙˘Ë, Í‡Á‡ÎÓ:
- å‡ÏÓ, ‚ËÊ Í‡Í‚Ë Ó·ËˆË ÒË Ì‡ÏÂËı Ì‡ ÛÎËˆ‡Ú‡!
å‡ÈÍ‡Ú‡:
- Öı, ‡Ï‡ ÒË „ÎÛÔ‡‚‡... ÄÁ Ì‡ Ú‚ÓËÚÂ „Ó‰ËÌË
ÍÓÊÂÌË Ô‡ÎÚ‡ Ì‡ÏË‡ı.

Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска”№ 6, ет. 3

Ç˙˘‡ ÒÂ Ï˙Ê ÓÚ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚Í‡. ÉÎÂ‰‡ ‚ „‡‰ÂÓ·‡-ÌËÍÓÈ, ÔÓ‰ ÎÂ„ÎÓÚÓ-ÌËÍÓÈ, Ò ÔÓÒÎÂ‰Ì‡
Ì‡‰ÂÊ‰‡ ËÁÚË˜‚‡ Ì‡ ·‡ÎÍÓÌ‡ - Ë Ú‡Ï ÌﬂÏ‡
ÌËÍÓÈ ·ÂÁ „‡˘Ë ‰‡ ‚ËÒË...ÇÎËÁ‡ Û„ËÊÂÌ ‚ ÒÚ‡ﬂÚ‡, ‡ ÊÂÌ‡ ÏÛ ÂıË‰ÌÓ:
- Ö, ÚÓÁË Ô˙Ú ˘Â ÚË ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ‚ÏÂÒÚÓ
‚ÒË˜ÍË ‰‡ ÒÂ ÓÚ˜ÂÚÂ¯!!!
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- äÓÎÍÓ Á˙·‡ Úﬂ·‚‡ ‰‡ ËÏ‡ Ú˙˘‡Ú‡?
- Ñ‚‡: Ò Â‰ËÌËﬂ ‰‡ ÓÚ‚‡ﬂ Ì‡ ÁÂÚ ÒË ·Ë‡Ú‡,‡ ‰Û„Ëﬂ ‰‡ ﬂ ·ÓÎË ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ...
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