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Петър СТОЯНОВ, Президент на България (1997-2002 г.):

Държавата е такава,
каквато я правим всеки ден ние, българите!

Напред вървят
онези нации,
които успяват
да извлекат
поуки
от историята

Калина ГРЪНЧАРОВА
резидентът Петър Стоянов за втора поредна
година празнува Деня на
храбростта и българската армия
в Тутракан.
Неслучайно съм за втори път в
тук, за да празнуваме Гергьовден,
каза той на 6 май, когато заедно
с всички дошли в Мемориал "Военна гробница-1916 г." участва в
тържеството. И уточни - Тутракан
е място, на което Денят на българската армия си заслужава да се
празнува, защото Тутраканската
епопея е една от най-славните
страници във военната история
на България. След нея, Тутракан
прави още един подвиг - погребва
тук заедно и българи, и румънци, и
германци. И това е стъпката, която
се нарича помирение и която е в
на стр. 2

П

Първата акция на кампанията
„Да изчистим България заедно“
започва на 10 май (неделя)

бщина Тутракан призовава
жителите и гостите на
общината да се включат
активно в кампанията “Да изчистим България заедно”, която ще се
проведе на 10.05.2015 г. – неделя.
С това ще покажем съпричастността си към опазването на природата
и жизнената ни среда, защото
всички ние заедно сме жители на
нашата планета, обичаме децата
си, длъжници сме на бъдещите
поколения и е наш дълг да им завещаем светло бъдеще и развитие
в чиста околна среда, гарантираща
им здравословен начин на живот.
Нашата прекрасна страна, красивите ни градове, села и курорти,
за съжаление са осеяни с всевъз-
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можни отпадъци. Не може да не
сте се възмущавали от опаковките,
кутиите, фасовете, чашите, които
са осеяли и най–красивите кътчета
на родината.
Нека приключим с това!
Можем заедно на 10-ти май
2015 г. да намалим решително замърсяванията в страната, а също и
в нашата община. Колкото повече
хора и организации се включат в
почистването, толкова по-голям
ефект ще има то. Освен това,
когато сами чистим после повече
ще пазим. България днес е много
по-замърсена от България преди
години. Значи всички ние, които
сме пораснали през тези години
на стр. 2

6 000 лева събра на юбилея си
тутраканският кмет, дарява ги за
довършване на параклис "Св. Димитър"
метът на Тутракан
д-р Димитър Стефанов дари 6 000 лв. за
довършителни дейности
на новоизграждащия се
православен параклис "Св.
Димитър" в града. Сумата
е събрана по време на рождения му ден - 4 май, когато
празнува своя 50-годишен
юбилей.
Стефанов предварително
е обявил, че вместо подаръци ще приема пари, които
ще бъдат предназначени за
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параклиса.
Освен тези финансови
средства, има и още един
дарител, който ще поеме
разходите по вътрешното
изографисване на параклиса.
Първата копка на параклиса бе направена на 25
март 2013 г. от Архимандрит Емилиян, тогава игумен
на Басарбовския манастир.
Православният храм се изгражда само със средства
“ТГ”
от дарения.

Пролетна ПРОМОЦИЯ на ПВЦ-дограма
Вземете вашата немска пластмасова
дограма на цената на българска!
Пълна гаранция от 5 години!
Немско качество на народни цени!
За поръчки: 0894 618 612 и 0876 17 11 97
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Петър СТОЯНОВ, Президент на България (1997-2002 г.):

НОВИНИ
ДЕН НА ЕВРОПА И ДЕН НА ПОБЕДАТА
Парад на Европейските знамена ще се проведе на 8
май в Тутракан по повод Деня на Европа и 70 години
от края на Втората световна война. По традиция
той се организира от СОУ "Христо Ботев", преминава
по улиците на Тутракан и приключва в градския парк.
Там ще бъдат поднесени венци пред паметника на
загиналите тутраканци във войните за освобождение
на България.
Парадът ще започне в 13:15 часа.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ
Четирима са останалите живи ветерани от Втората световна война в община Тутракан. По повод 9
май - Деня на победата, представители на общинската
администрация ще ги посетят по домовете, за да ги
поздравят.
"ТУТРАКАНИАДА-2015"
На 8 май от 15:00 часа в спортната база на СОУ
"Христо Ботев" в Тутракан ще се проведе поредното
издание на състезанието Тутраканиада 2015.
То е част от Общинския спортен календар и в него
ще участват ученици от всички общински училища и
Социално-педагогическия интернат-Варненци.
Момичетата и момчетата от 5 до 8 клас ще се състезават в три дисциплини - скок от място, хвърляне
на медицинска топка и кросово бягане, а учениците
от гимназиален етап на обучение ще участват във
волейболен турнир.
МИТРОПОЛИТ НАУМ ОТСЛУЖИ ЛИТУРГИЯ
В ХРАМА НА С. ШУМЕНЦИ
На 7 май в православния храм "Св. Георги" в с. Шуменци бе отслужена литургия от Н.В.Пр.Русенския
митрополит Наум. В службата участваха и свещеници
от румънското селище Кирнодж. В края на службата
бе раздаден курбан.
ДФЗ ПУБЛИКУВА КАЛКУЛАТОР И НАСОКИ
ЗА РАНКИНГ
Държавен фонд „Земеделие” публикува на електронната си страница калкулатор за оценка на капацитета
на земеделска техника, инструкции за използването
му, декларация за самоходна техника и съгласувани от
Министерството на земеделието и храните насоки за
прилагане на критериите за оценка по подмярка 4.1.
„Инвестиции в земеделските стопанства”.
Калкулаторът е разработен в съответствие с утвърдената от министъра на земеделието и храните
методика за оценка на капацитета на земеделската
техника, заявена за подпомагане по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства” от Програмата
за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Калкулатора, насоките и други важни документи,
свързани с прилагането на подмярка 4.1., можете да
намерите на сайта на ДФ „Земеделие“ - http://www.dfz.
bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/
КРИМИНАЛЕ
Кражба от частен дом в село Зафирово е извършена
на 1 май. Противозаконно е отнета парична сума в размер на 1100 лв. Образувано е досъдебно производство.
Мотоциклетист е пострадал при пътнотранспортно произшествие, станало на 1 май около 16 часа в
района на Тутракан. Д.Д. (34 г.) шофирал с несъобразена скорост, загубил контрол над мотоциклета и
се ударил в крайпътно дърво. Получил е фрактури на
едната ръка и на една ключица и е настанен за лечение в болнично заведение без опасност за живота. По
случая е образувано досъдебно производство.
Сухи треви са горели край Тутракан през почивните дни. Огнеборци потушили пожарите, преди да се
стигне до материални щети.

Първата акция на кампанията
„Да изчистим България заедно“
започва на 10 май (неделя)
от стр. 1
тук и сме останали да живеем в
страната, сме я замърсили и няма
как да искаме друг да я почисти.
И най–важното: една от основните цели на тази кампания
по света е не просто мащабно
чистене за ден, а всеки от нас да
осъзнае колко хубаво е да живеем в една по-чиста държава и да
се научим да я пазим и след деня
на почистването.
Припомняме, че кампанията
тази година ще премине в пет
еднодневни тематични акции
през месеците май и юни. На 10
май е първата от тях, посветена
на Деня на Европа. В този ден
почистването ще е в рамките
на населените места – около
домовете, в междублоковите
пространства и в градските зони.

Втората акция е на 17 май – Ден
на българския спорт, когато
обекти за почистване ще са зони
за отдих и спорт.
На 31 май е третата акция,
посветена на Международния ден
на детето (1 юни), поради което е
предвидено почистване на детски
площадки. На 7 юни е четвъртата
акция, когато ще бъдат почиствани природни паркове и защитени
територии, вкл. емблематични за
общините и регионите територии.
На 27 юни по повод Международния ден на река Дунав (29
юни) усилията на доброволците
ще бъдат насочени към водоеми
и реки. За първи път международна речна зона като Дунав
влиза в инициативата. Участниците в акцията ще имат грижата
да почистят крайбрежието.

Държавата е такава...
от стр. 1
днешния Европейски съюз. Всички
тези войни са загинали за честта и
достойнството на своите страни и
ние се гордеем с тези победи. Не
можем обаче да отнемем правото
на всички останали нации в Европа
да се гордеят с техните военни
победи. Аз мисля, че членството ни
в ЕС и НАТО постигна точно това да приемем, че и най-лошият мир
е по-добър от най-победоносната
война. Защото историята помни
имената на великите пълководци,
но историята никога не помни
имената на милионите войници.

- Историята е поука, поука ли
е тя за българина? - попитахме
президента.
- Един голям германски философ беше казал: "Историята учи, че
никой не се учи от историята". Но
истината е, че напред вървят онези
нации, които успяват да извлекат
някакви поуки от историята. Аз
мисля, че да, историята е поука за
българина. Българинът, който получи сравнително късно свободата
на картата на Европа, който имаше
едно шеметно развитие, за което
всички ни сваляха шапка, българинът, чийто героизъм беше признат

от цяла Европа, защото нямаше
война, в която нашата армия да е
загубила битка, в крайна сметка не
остана удовлетворен, не изпълни
своя национален идеал така както
го виждаше чрез Санстефанска
България. Ето сега, когато в Европа
няма граници, когато няма големи
и малки нации, когато нашият глас
е равен на гласа на велика Британия, на гласа на велика Германия,
на гласа на велика Франция, ние
можем да се чувстваме далеч
по-спокойно и уютно. За наше
съжаление, вече няма да можем
да използваме традиционното

си мрънкане, че сме жертва на
Великите сили. Днес ние сме част
от Великите сили.
- Обаче, продължаваме да мрънкаме...
- Нека поне на Гергьовден да
си пожелаем да работим повече,
да бъдем по-солидарни, да имаме
по-силна вяра и да сме убедени в
едно - не българските институции
отговарят за нас, ние, българите
отговаряме за нашите институции.
Няма защо да обвиняваме, че нашата държава била лоша. Нашата
държава е такава, каквато я правим
всеки ден ние, българите.

В Общински съвет-Тутракан:

Пристанището да стане общинско, а
наемът за полските пътища - непроменен

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɛɟɦɟɧɞɧɟɜɟɧɪɟɞɢɦɚɯɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɪɚɡɝɥɟɞɚɬ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɜɪɟɦɟ
ɧɚɩɨɫɥɟɞɧɨɬɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɬɹɯɧɨ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ  ɚɩɪɢɥ Ɉɬ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨ ɨɛɹɜɟɧɢɬɟ 
ɬɨɱɤɢɧɚɫɟɫɢɹɬɚɛɹɯɚɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɨɳɟɞɨɤɥɚɞɧɢɡɚɩɢɫɤɢ
ȾɨɤɥɚɞɧɚɬɚɡɚɩɢɫɤɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɚɩɪɢɞɨɛɢɟɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɨ
ɨɬ ɞɴɪɠɚɜɚɬɚ ɉɪɢɫɬɚɧɢɳɟɬɨ
ɰɟɥɢ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɩɴɥɧɨɰɟɧɧɨ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɦɨɬɢɜɢɪɚɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨɫɢɤɦɟɬɴɬɞɪȾɢɦɢɬɴɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜ Ʉɚɬɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɬɚ
ɟ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢɟ ɤɚɤɬɨ ɬɨɜɚɪɨ
ɪɚɡɬɨɜɚɪɧɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚɤɚɢɩɚɫɚɠɟɪɫɤɚɬɚɦɭɱɚɫɬȾɨɫɟɝɚɧɢɟ
ɧɢɳɨɧɟɦɨɠɟɦɞɚɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɦɟ  ɧɢɬɨ ɬɨɜɚɪɧɚɬɚ ɞɟɣɧɨɫɬ
ɧɢɬɨɦɚɪɲɪɭɬɚɧɚɤɨɥɢɬɟɤɚɤɞɚ
ɢɡɜɨɡɜɚɬɬɨɜɚɪɢɬɟɊɭɲɢɫɟɧɚɲɚɬɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹɬɚɛɟɡɞɚ
ɦɨɠɟɦ ɞɚ ɜɡɟɦɟɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɢɞɚɫɴɛɢɪɚɦɟɧɹɤɚɤɜɢɬɚɤɫɢ
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨɛɟɩɪɢɟɬɨɚɧɚ
ɤɦɟɬɚɟɜɴɡɥɨɠɟɧɨɞɚɢɡɜɴɪɲɢ
ɜɫɢɱɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɫɴɨɛɪɚɡɧɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ
ɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɨɬɨ ɩɪɟɯɜɴɪɥɹɧɟ
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ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɧɚ
ɢɦɨɬɢɬɟɤɚɤɬɨɢɧɚɜɫɢɱɤɢɦɚɲɢɧɢɢɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɫɜɴɪɡɚɧɢ
ɫɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟɧɚɞɟɣɧɨɫɬɧɚ
ɩɪɢɫɬɚɧɢɳɧɢɹɬɟɪɦɢɧɚɥ
Ɇɧɨɝɨɤɪɚɬɧɢɬɟ ɦɨɥɛɢ ɢ ɨɩɥɚɤɜɚɧɢɹ ɧɚ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɬ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɡɚ
ɜɢɫɨɤɢɹ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ ɧɚɟɦɧɚɬɚ
ɰɟɧɚɧɚɩɨɥɫɤɢɬɟɩɴɬɢɳɚɩɨɩɚɞɚɳɢɜɦɚɫɢɜɢɬɟɡɚɩɨɥɡɜɚɧɟ
ɫɚɦɨɬɢɜɴɬɧɚɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚ
ɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬȾɚɧɚɢɥɇɢɤɨɥɨɜɞɚɜɧɟɫɟɞɨɤɥɚɞɧɚɡɚɩɢɫɤɚ
ɡɚɨɬɦɹɧɚɧɚɪɟɲɟɧɢɟʋɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚ ɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟ
ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɢɹ ɧɚɟɦ ɨɬ  ɥɜ
ɧɚɥɜɉɨɜɪɟɦɟɧɚɨɛɫɴɠɞɚɧɟɬɨɞɚɡɚɳɢɬɢɢɫɤɚɧɟɬɨɡɚ
ɩɨɧɢɫɴɤɧɚɟɦɜɡɚɥɚɬɚɟɛɢɥɚ
ɫɚɦɨɇɟɞɤɚɉɚɧɚɣɨɬɨɜɚɨɬɁɄ
ɏɪ Ȼɨɬɟɜ ɢ ɧɢɬɨ ɟɞɢɧ ɞɪɭɝ
ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɉɨɡɢɰɢɹɡɚɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɧɚɧɚɟɦɚ
ɟ ɡɚɳɢɬɢɥɚ ɢ ɉɟɬɪɚ ɉɟɧɱɟɜɚ
ɨɬ ɁɄ ɂɡɝɪɟɜ ɫ Ȼɟɥɢɰɚ
ɤɨɹɬɨ ɟ ɢ ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬɧɢɤ
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨɧɟɟɩɨɥɭɱɢɥɨ
ɢɡɢɫɤɭɟɦɢɬɟɛɪɨɣɝɥɚɫɨɜɟɢɧɟ
ɟɩɪɢɟɬɨ
Ʉɭɥɨɚɪɧɢɬɟ ɤɨɦɟɧɬɚɪɢ ɫɚ ɫ
ɜɴɩɪɨɫɢɬɟɥɟɧ  ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ 
ɝɨɞɢɧɢ ɩɨɥɫɤɢɬɟ ɩɴɬɢɳɚ ɫɟ
ɨɛɪɚɛɨɬɜɚɬɨɬɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɤɨɨ-

ɩɟɪɚɰɢɢɢɚɪɟɧɞɚɬɨɪɢɛɟɡɞɚɫɚ
ɩɥɚɬɢɥɢɢɥɟɜɧɚɟɦɡɚɱɭɠɞɚɬɚ
ɡɟɦɹɚɜɫɴɳɨɬɨɜɪɟɦɟɡɚɬɟɡɢ
ɬɟɪɟɧɢ ɫɚ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɢ ɝɨɥɟɦɢ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɞɟɤɚɪ  ɤɴɞɟ ɫɚ
ɬɟɡɢɩɚɪɢ"
Ⱦɪɭɝɢɹɬɢɧɬɟɪɟɫɟɧɦɨɦɟɧɬɨɬ
ɩɪɟɦɢɧɚɥɚɬɚ ɫɟɫɢɹ ɟ ɫɜɴɪɡɚɧ
ɫɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚɛɨɥɧɢɰɚɉɪɟɞɢ
ɧɹɤɨɥɤɨ ɦɟɫɟɰɚ ɤɦɟɬɴɬ ɞɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɪɟɞ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
Ɋɨɫɟɧɉɥɟɜɧɟɥɢɟɜɡɚɨɩɪɨɳɚɜɚɧɟ ɧɚ ɞɴɥɝɨɜɟɬɟ ɣ ɉɨ ɬɨɡɢ
ɩɨɜɨɞɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɴɝɥɚɫɢɟɬɨ
ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɥɚ ɧɚ ɡɞɪɚɜɧɨɬɨ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ  Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ ɟɞɢɧɨɞɭɲɧɨ ɩɨɞɤɪɟɩɢɯɚ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨɞɨɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɡɚɨɩɪɨɳɚɜɚɧɟɧɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚ ɧɚ ɆȻȺɅɌɭɬɪɚɤɚɧ ȿɈɈȾ

ȼɢɄɋɢɥɢɫɬɪɚɨɬɤɦɟɬɚɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɚɩɪɢɧɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɡɚɧɟɝɨɜɨɭɱɚɫɬɢɟɳɟ
ɫɟ ɡɚɦɟɫɬɜɚ ɨɬ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ ɫɴɜɟɬ Ⱦɚɧɚɢɥ
ɇɢɤɨɥɨɜɤɚɬɨɢɦɞɚɜɚɦɚɧɞɚɬ
ɡɚɝɥɚɫɭɜɚɧɟ
Ɉɛɳɨɬɨ ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɧɚ Ⱥɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɦɚɣɬɝ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɬɟɫɴɜɟɬɧɢɰɢɩɪɢɟɯɚ ɨɬɱɟɬɚ ɡɚ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ
ɛɸɞɠɟɬ  ɞɨɤɥɚɞɢɬɟ ɧɚ
ɱɢɬɚɥɢɳɚɬɚ ɜ ɡɚ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɢɦ ɩɪɟɡ   ɝ ɇɚɪɟɞɛɚ ɡɚ
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɨɬɨ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ
ɧɚ ɡɚɩɨɜɟɞɢ ɡɚ ɩɪɟɦɚɯɜɚɧɟ
ɧɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢ ɫɬɪɨɟɠɢ ɢɥɢ
ɱɚɫɬɢɨɬɬɹɯɨɬɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɬɟ
ɨɪɝɚɧɢ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɝɨɞɢɲɟɧɩɥɚɧɡɚɞɟɣɫɬɜɢɟɩɨ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɧɚɈɛɳɢɧɫɤɚɬɚ

ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ    ɥɜ
Ɍɨɜɚ ɫɚ ɞɴɥɝɨɜɟ ɫɚɦɨ ɤɴɦ
ɞɴɪɠɚɜɚɬɚ
Ɇɟɫɬɧɢɬɟ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɫɬɢ
ɩɪɢɟɯɚɢɡɜɴɪɲɟɧɢɹɫɱɟɬɨɜɨɞɟɧ
ɨɬɱɟɬ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɨɬɨ ɡɞɪɚɜɧɨ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɟɡɚɝɢɢɡɛɪɚɯɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɨɞɢɬɨɪɡɚɡɚɜɟɪɤɚ
ɧɚ Ƚɨɞɢɲɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɨɬɱɟɬ
ɧɚɆȻȺɅ
Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɧɚ ɧɚ Ɉɛɳɨɬɨ
ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɧɚ Ⱥɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚ ɧɚ

ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɡɚ  ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ
ɫɨɰɢɚɥɧɢɬɟ ɭɫɥɭɝɢ ɡɚ ɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɇɚɪɟɞɛɚ ɡɚ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɞɨɩɴɥɧɟɧɢɟ ɜ
ɇɚɪɟɞɛɚɬɚ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɬɨ
ɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɧɟɬɨɧɚɦɟɫɬɧɢɬɟ ɬɚɤɫɢ ɢ ɰɟɧɢ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɈɛɳɢɧɫɤɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɡɚɡɚɤɪɢɥɚɧɚɞɟɬɟɬɨɡɚ
ɝ ɢ ɪɚɡɩɨɪɟɞɢɬɟɥɧɢ ɫɞɟɥɤɢ ɫ
ɢɦɨɬɢɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ

Райони
за почистване и сборни пунктове, на които ще се раздават чували и ръкавици в Тутракан за
кампанията "Да изчистим България за един ден..." на 10 май 2015 г. - неделя
I. Старата автогара, крепостната стена по ул. „Крепостта”, бившото
училище „П. Славейков”, градския стадион при боровата гора, МБАЛ
– Тутракан, з-д „Славянка” на излизане от гр. Тутракан по ул. „Трансмариска” в посока за Русе – сборен пункт на Старата автогара – площад
„21–ви Септември”.
II. Общината, крайдунавския парк – от тотопункта на Старата автогара
по продължение на цялата кейова стена, з-д „Лодкостроител”, рибарската махала и зелената площ срещу хотел – ресторант „Лодката”,
Чатала – сборен пункт пред административната сграда на Община
Тутракан на ул. „Трансмариска” № 31.
III. Общински център за извънучилищни дейности, ул. „Димитър
Благоев”, гробищния парк, Вила „Вета”, автогарата на „Т. А. Т.” ООД,
ул. „Силистра” до пресечката с ул. „Генерал Тошев” – сборен пункт
пред сградата на Общински център за извънучилищни дейности на ул.
„Димитър Благоев” № 51.
IV. Джамията, ул. „Александър Стамболийски”, ул. „Росица”, района
около жилищните блокове „Терма”, „Младост”, „Зора”, „Ела”, „Пирин”

1, „Бреза”, „Чинар” и „Росици”, супермаркет „CBA” – сборен пункт пред
Джамията на Текето.
V. Ул. „Родина”, бившото училище „Васил Левски”, района на улиците
„Рила”, „Байкал”, „Исперих” и „Марица”, СОУ „Христо Ботев” – сборен
пункт пред СОУ „Христо Ботев”.
VI. Ул. „Ана Вентура”, з-д „Славянка” – ЕТ „Ник-Пластик”, пожарната,
ул. „Сливница” до автогарата на „Т. А. Т.” ООД, ул. „Гео Милев”, парк
„Христо Ботев” – сборен пункт в парк „Христо Ботев”.
VII. „Възходите” и района на улиците „Добри Чинтулов”, „Опълченска”, „Александър Невски” и „Средна гора” /така наречения Жабешки
гьол/ – сборен пункт пред хотел - ресторант „Палермо”.
Начален час на почистването 09:00 часа.
Чувалите с отпадъци ще се оставят в контейнерите за смесени битови
отпадъци или до тях при запълване на обема им.
Включете се и Вие – дори и скромното участие означава много!
Кмет на Община Тутракан:
/д–р Димитър СТЕФАНОВ/
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„Втора световна война” - една изложба,
посветена на 9 май и 70-годишнината от
края на Втората световна война
залата за временни експозиции на Исторически
музей-Тутракан, на 29 април, беше открита изложба „Втора
световна война”, подготвена от
музейните специалисти. За първи
път пред тутраканската публика
се представят непоказвани досега
предмети, съхранявани във фонда
на музея. По-атрактивните от тях
са ръчен противотанков гранатомет, минохвъргачка „Брандт”,
минохвъргачка „Рейнметал”, картечен пистолет „Чешка Збройовка”,
противотанкова магазинна пушка
„Симонов”, пистолет „Валтер”,
пистолет „Браунинг”, румънски
противогаз, походен котлон, поле-

В

и Огражден, при Драва, Кишбайом
и Чепел, при Ястребци и Дравоград.
Повече за този период в историята
на нашия град можете да научите от
музейното издание «Участието на
тутраканци във войните» (1995 г.)
Редиците на ветераните от Втора-

неприемане и заличаване на този
наш исторически период.
В България нямаме традиция за
почитане паметта към нашите герои
от войната и паметта постепенно ще
се заличи. В други страни, в които
датата 9 май се почита, се създават
символи, които обединяват хората
и възпитават у младото поколение
чувството на гордост, че са потомци
на герои. Добър вариант на съживяване на интереса към участието
на българската армия във ВСВ е
популяризирането на военноисторическите маршрути по бойния
път на нашата армия – по местата,
където са се водили емблематични
сражения или българските военни
гробища.
В изложбата са показани и снимки на ветерани от Тутраканско
отпреди девет години, когато те
все още бяха в по-пълен състав и
се събираха на всеки 9 май пред
Паметника на загиналите във вой-

Двете ябълки
ɉɪɟɡ ȼɬɨɪɚɬɚ ɫɜɟɬɨɜɧɚ
ɜɨɣɧɚ ɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢ ɞɚɜɚɬ
ɧɚɞɡɚɝɢɧɚɥɢɩɨɛɨɣɧɢɬɟ ɩɨɥɟɬɚ ɧɚ ɘɝɨɫɥɚɜɢɹ
ɍɧɝɚɪɢɹ ɢ Ⱥɜɫɬɪɢɹ Ɍɨɜɚ
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ɟ ɩɨɫɜɟɬɟɧɨ ɧɚ ɦɨɹ ɞɹɞɨ ȼɟɥɢɤɨ
ɌɨɞɨɪɨɜɇɟɱɟɜɌɨɣɛɟɲɟɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥɟɧɱɨɜɟɤɊɚɡɤɚɡɜɚɥɦɢɟɱɟɟɛɢɥɡɚɬɪɭɩɜɚɧ
ɨɬɦɢɧɚɢɧɚɧɹɤɨɥɤɨɩɴɬɢ
ɫɟ ɟ ɪɚɡɦɢɧɚɜɚɥ ɧɚ ɤɨɫɴɦ
ɫɴɫ ɫɦɴɪɬɬɚ ɋɥɚɜɚ ɛɨɝɭ
ȼɫɟ ɩɚɤ ɫɢ ɦɢɫɥɹ ɱɟ ɬɨɣ
ɛɟɲɟ ɝɟɪɨɣ ɉɨɧɹɤɨɝɚ ɦɭ
ɫɟ ɢɫɤɚɲɟ ɞɚ ɦɢ ɪɚɡɤɚɡɜɚ
ɡɚ ɬɨɜɚ ɤɨɟɬɨ ɟ ɛɢɥɨ ɧɨ
ɚɡɜɫɟɧɹɦɚɯɜɪɟɦɟɡɚɪɚɞɢ
ɞɟɬɫɤɢɬɟɫɢɢɝɪɢȾɚɛɹɯɝɨ
ɫɥɭɲɚɥɚ

Румяна
КАПИНЧЕВА
гр. Тутракан

Той не бил герой, но трябвало да тръгне.
Ⱦɚɨɫɬɚɜɢɞɨɦɢɬɪɢɞɟɰɚ
Ȼɢɥɱɨɜɟɤɞɨɛɴɪɢɢɫɤɚɥɫɚɦɨɞɚɫɟɜɴɪɧɟ
Ɇɪɚɡɟɥɜɫɹɤɚɤɜɚɜɨɣɧɚ
Ɍɨɣɧɟɛɢɥɝɟɪɨɣɢɜɟɱɟɪɜɴɜɨɤɨɩɚ
ɩɢɲɟɥɜɦɢɫɥɢɬɟɫɢɯɢɥɹɞɢɩɢɫɦɚ
Ɍɴɪɫɟɥɜɡɜɟɡɞɧɨɬɨɧɟɛɟɩɨɫɨɤɚ
ɢɜɦɟɱɬɢɬɟɫɢɪɟɞɹɥɞɨɦɚ
Ɍɨɣɧɟɛɢɥɝɟɪɨɣɢɳɨɦɤɭɪɲɭɦɢɬɟɡɚɩɟɥɢ
ɫɜɢɥɫɟɩɪɟɛɥɟɞɧɹɥɧɨɡɴɪɧɚɥɞɜɟɞɟɰɚ
Ⱦɜɟɭɧɝɚɪɱɟɬɚɨɬɫɬɪɚɯɩɪɢɦɪɟɥɢ
ɱɚɤɚɥɢɛɟɡɩɨɦɨɳɧɨɫɦɴɪɬɬɚ

ви телефонни апарати, юбилейни
медали на ветерани от Втората световна война, лични вещи на Никола
Драганчев от Тутракан – участник
във Втората световна война, удостоверения за участие във войната,
карти, снимки, спомени.
Да припомним, че тутраканци се
сражават в редовете на българската
армия и през двете фази на войната
– от септември 1944 г. до май 1945
г. Бойците от Тутраканско влизат
главно в състава на знаменитите
31-ви и 59-ти пехотни полкове.
Също така много тутраканци са

в редовете на 5-ти, 24-ти, 19-ти,
32-ри, 10-ти, 19-ти, 58-ми и други
пехотни полкове, а също така в
различни артилерийски, конни, инженерни поделения и части. Общо
във войната участват около 1200
войници от Тутраканско. 115 от тях
загиват далече от родните места.
Те представят достойно името и
честта на българския войник чак до
австрийските Алпи. Откриваме имената на наши войници във всички
големи сражения на българската
армия. Те се сражават, умират и
побеждават при р. Южна Морава и
Косово, в Македония при Куманово

Ɍɨɣɧɟɛɢɥɝɟɪɨɣɧɨɫɟɛɟɫɢɡɚɛɪɚɜɢɥ
ȼɬɭɪɧɚɥɫɟɤɴɦɬɹɯɢɝɢɫɩɚɫɢɥ
Ⱥɤɨɝɚɬɨɜɴɜɞɨɦɚɢɦɝɢɨɫɬɚɜɢɥ
ɞɹɞɨɢɦɞɜɟɹɛɴɥɤɢɦɭɩɨɞɚɪɢɥ
Ɍɨɣɧɟɛɢɥɝɟɪɨɣɦɟɞɚɥɢɧɟɩɨɥɭɱɢɥ
ɫɚɦɨɹɛɴɥɤɢɭɡɪɟɥɢɞɜɟ
Ⱥɥɚɧɢɟɞɢɧɤɭɪɲɭɦɧɟɝɨɭɥɭɱɢɥ
ɋɹɤɚɲɝɨɨɛɢɱɚɥɢɫɚɦɢɬɟɛɨɝɨɜɟ

та световна война с всяка изминала ните в парк «Христо Ботев».
Изложбата можете да видите до
година оредяват. Поколението,
родено в началото на ХХI в. скоро 15 май - петък.
Екатерина НИКОЛОВА-ЦАНЕВА
няма да знае нищо за ужасяващите
Исторически музей – Тутракан
събития от тази война. То се обърква и от агресивното от някои среди

Наградиха победителите
в конкурса "Родна земя"

Да изчистим Косара за един ден
Идеята за включване в кампанията
„Да изчистим България за един ден”
в с.Косара има дългосрочна цел – да
се промени отношението на хората към средата и
природата, да се
променят навици
на жителите и се
създаде гражданска
позиция. Организаторите отправят
апел към всички, които са съпричастни и участват в
различни етапи и
населени места на

ародно читалище „Ведрина 1997” в село
Косара и Кметство
Косара за поредна година се
включиха в Националната
инициатива „Да изчистим
България за един ден”.
Още на 26 април децата
от селището почистиха
отпадъците и така дадоха
пример на всеки, който замърсява околната среда. В
почистването се включиха
председателят на читалищното настоятелство
– Сениха Неази и местният
кмет – Н. Юсуф, за да бъде
по-осезаемо възприемането
на идеята и целта на кам-

Н

панията.
Децата и гражданите на населеното
място всяка година
са последователи на
екоинициативата, за
да се запази чиста
визията на селището
и средата за живот на
хората.
Материалите за
провеждането й – ръкавици и чували бяха
осигурени от НЧ „Ведрина 1997”, а самите
отпадъци бяха събрани
и изхвърлени на определените за тях
места.

кампанията с думите „Нека
да започнем да се отнасяме
към пространството около
нас, към нашето населено място, към природата,
като към собственото
си жилище. Когато всяка
хвърлена хартия, опаковка
или фас, започне да дразни
всеки един от нас, тогава
не са нужни институции
и организации да ни приканват към чистота. Нека
всички заедно – държава,
община, граждани и бизнес,
да положим усилия това да
се случи, за да живеем в
чисти и приветливи градове и села.”
С.НЕАЗИ

еремония по награждаването на участниците в Националния
исторически конкурс „Родна
земя” се проведе на 7 май
в залата на Обредния дом
в Тутракан.
Конкурсът се организира от Община Тутракан,
Общински център за извънучилищни дейности и
Исторически музей и е под
патронажа на зам.-кмета
на Община Тутракан – Петя
Князова-Василева.
Целта на конкурса е да се
събуди интереса на младите хора към историята на
родния край. Желанието на
организаторите е да представят Тутракан на света
с неговите красоти и исторически забележителности.
Тематични области, по
които учениците разработваха своите есета са: "Крепост Трансмариска – Чудото на България", "Изкуство
и култура", "Моят роден
край, моят род", "Фолклор

Ц

и обичаи", Спорт, Занаяти.
"В Националния исторически конкурс взеха участие
30 ученици горен курс на
обучение от Тутракан, Дулово и Варна, информираха
от музейната институция.
До края на месец март,
те представиха свои разработки по поставените теми. Жури в състав:
председател Петя Князова-Василева – зам.–кмет
на Община Тутракан и
членове – Десислава Тихолова – уредник в Регионален
исторически музей-Русе и
Даниела Иванова – уредник
в Исторически музей–Тутракан определиха общо
четири награди: Голямата
награда за разработка на
тема "Крепост Трансмариска – Чудото на България", първа, втора и трета
награда и 4 поощрителни
награди.
Подробности - в следващия брой на в. "Тутракански глас".
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"Ритъм Главиница" участва През поколенията на село Косара
на фестивал в Турция
З
а първи път в историята на
своето съществуване, жителите на с.Косара, община
Главиница, чрез организираната
инициатива на местното Народно
читалище „Ведрина 1997” и неговия председател – Сениха Неази,
изпитаха празничните моменти на
солидарност, уважение и признателност по време на срещата под
надслов „През поколенията на село

етският танцов ансамбъл
"Ритъм Главиница", сформиран по проект "Модно
шоу на 19-ти век " на Община Главиница по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния
- България, продължава своята
дейност с активното си участие на
общински, национални и международни фестивали. Техен хореограф
и художествен ръководител е Росен
Атанасов.
По повод Деня на детето - 23
април, младите танцьори участваха
в Международен детски фестивал в
град Изник, Турция, където се представиха отлично и получиха бурните
аплодисменти на публиката.
Ансамбълът бе съпровождан от
зам.-кмета на община Главиница Елена Томова и директора на СОУ
"Васил Левски" - Нефие Раим.
Програмата на посещението
включва участие в концерти пред
местната общност, дефилиране
по улиците на града, посещения
на училища, както и официални
срещи по покана на кмета на град
Изник - Осман Саргин и областния
управител.

Д

На официалните срещи представителите на двете държави обмениха
подаръци и благодарности за гостуването и топлото гостоприемство на

о покана на кмета
Хюсеин Хамди, на 30
април т.г жителите на община Главиница
имаха удоволствието да
наблюдават театралната
постановка "Ватан Яхут
Силистра" /Vatan Yahut
Silistra/ от Намък Кемал,
представена от театрална
трупа от Текирдаг, Турция.
Пред местната общност,

Раим. Посетихме начално училище,
основно училище и професионална
гимназия. Учениците посетиха и
учебни часове. Организирана бе и

ɋɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɤɴɦɬɭɬɪɚɤɚɧɟɰɚɦɟɞɮɟɥɞɲɟɪ
ɆɚɪɹɦɆɍɌɂɒɤɨɣɬɨɫɟɝɚɠɢɜɟɟɜɝɪɉɨɩɨɜɨ

домакините.
"Учениците имаха уникалната
възможност от близо да се запознаят
с традициите и бита на живеещите в
гр. Изник, тъй като бяха настанени
в домовете на различни семейства.
Нашите домакини за пореден път
доказаха, че са незаменими в своето
гостоприемство - информира Нефие

Театър и рисуване върху
вода показа трупа от Текирдаг

П

ща, на която
бяха поканени
всички служители през
поколенията,
допринесли с
дейността си
за развитието
на селището
в различните
сфери на пуб-

разходка до гр.Бурса, а всяка вечер
имаше партита за запознанства".
Визитата приключи с предложение за сътрудничество между
община Изник и община Главиница
- градоначалникът на Изник изпрати
покана до кмета на община Главиница Хюсеин Хамди за побратимяване
на двете общини.
“ТГ”

лична и обществена
организация – местна администрация,
училище, детска
градина, читалище,
здравна служба, зеȻɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɚɞɪɟɫɡɚ
меделски организаɞɪɊɭɦɟɧɉȺɍɇɈȼɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧ
ции и др.
Косара”. Събитието е част от включПрисъствалите 80 човека
ване в националната кампания за от различни населени места –
Международен ден на солидарност с.Богданци, с.Зафирово, с.Айдемир,
между поколенията.
с.Боил, гр.Главиница, гр.Тутракан,
Мероприятието освен, че е първо гр.Силистра, гр.Попово и др., израпо рода си в населеното място, е и зиха своето голямо задоволство от
първо за цялата област, поради кое- факта, че след толкова години на
то и интересът към него беше голям. отговорно положен труд се намери
То протече като официална сре- организация да оцени тяхното дело.

От своя страна Сениха Неази увери
присъстващите, че в годишния план
на читалището всяка година ще има
планувана среща от този вид.
По време на срещата бяха представени материали за състоянието
на селището, за неговата история
и приноса на гостите за развитието
му, за читалището като организация,
която цели да развие своята дейност
сред поколенията.
За всички присъстващи, като жест
на благодарност, организаторите
бяха подготвили Благодарствен адрес, специален плакет и цветя.
Срещата приключи с увеселителна
част в салона на читалището.
“ТГ”

На пътя е опасно
решение на Общото събрание на ООН периодът от 4 до
11 май 2015 г. е обявен за
Пета глобална международна седмица за безопасност на движението по
пътищата. Темата е „Безопасност на
пешеходците”.
Във филиалната група „Роза”,
с.Богданци, чийто център е ЦДГ

С

гостите от Турция представиха и популярното
турско изкуство "Ебру" рисуване върху вода, което
предизвика особен интерес
сред присъстващите.
Кметът на Община Главиница се включи също в
демонстрацията на това
атрактивно изкуство,
показвайки завидни способности.
“ТГ” „Васил Левски”-с.Зафирово, община
Главиница, на 5 май т.г бе отбелязана международната седмица
с беседа на тема „Как да се предвижваме безопасно по улиците“ и
„Светофар”.
Срещата протече с екип от РУПТутракан – мл. експерт Илия Кирчев
и полицейски инспектор Марияна
Шопова. Те представиха основни
знания във връзка с безопасното
движение на пешеходците по улиците в населено място, правилата за
безопасно движение на пешеходците
и автомобилите, района на учебното
заведение, както и устройството
за светлинна сигнализация „Светофар”.
Мл.експерт Ил.Кирчев даде практически насоки за децата за регу-

лиране на шосейното и уличното
движение, като обърна внимание
на светлините, които следва да се
спазват: червена - забраняваща
движението, зелена - разрешаваща
движението, жълта – предупреждаваща, и светлинните сигнали за
пешеходците. След беседата се
проведе тренинг на площадка по

В Звенемир празнуваха
а 1 май в с. Звенимир
отбелязаха Празника
на селото. Той бе открит от кмета на община
Главиница Хюсеин Хамди,
който приветства жителите и гостите с пожелание
за здраве, благополучие и
надежди за по-добър живот.

Н

безопасно движение по пътищата с
участието на всички деца от групата.
Целта на проведената тренинг-среща
бе да се привлече вниманието институциите и обществеността към необходимостта за безопасност на децата
по пътищата, да генерира ефективни
мерки и действия за защитата им на
пътя, които да допринесат за постигането на целта на Десетилетието за
действие за пътна безопасност 20112020, а именно да бъдат спасени над
5 милиона човешки живота.
Екипът на група „Роза” с.Богданци
благодари на служителите на РУПТутракан за оказаното съдействие
при усвояването на основните правила за движение по пътищата и
спазването им.
Сениха НЕАЗИ

Всички присъстващи бяха
поздравени с богата програма, в която участваха
местни самодейни групи и
изпълнители от с. Сокол,
с. Зарица и Трупата на
турския музикален театър
"Назъм Хикмет" от гр.
Разград.
“
ТГ”

Чест и почит към храбростта на Българската армия

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɴɪɠɟɫɬɜɟɧ ɪɢɬɭɚɥ ɩɨ
ɡɚɩɚɥɜɚɧɟ ɧɚ ɜɟɱɧɢɹ
ɨɝɴɧ ɜ Ɇɟɦɨɪɢɚɥ ȼɨɟɧɧɚɝɪɨɛɧɢɰɚɝɤɪɚɣ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɨɬɨɫɟɥɨɒɭɦɟɧɰɢ
ɩɨɫɬɚɜɢɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɬɴɪɠɟɫɬɜɟɧɨɬɨ ɨɬɛɟɥɹɡɜɚɧɟ ɧɚ Ⱦɟɧɹ
ɧɚɯɪɚɛɪɨɫɬɬɚɧɚɦɚɣ
ɄɚɬɨȾɟɧɧɚɯɪɚɛɪɨɫɬɬɚɬɨɣ
ɫɟ ɱɟɫɬɜɚ ɜ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɚɪɦɢɹɨɳɟɫɧɟɣɧɨɬɨɫɴɡɞɚɜɚɧɟ
ɉɪɟɡɝɤɧɹɡȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪ
Ȼɚɬɟɧɛɟɪɝɭɱɪɟɞɹɜɚɜɨɟɧɧɢɹ
ɨɪɞɟɧÄɁɚɯɪɚɛɪɨɫɬ³ɋɴɳɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚɫɟɩɨɫɬɚɧɨɜɹɜɚɢɱɟɫɬɜɚɧɟɬɨɧɚɩɪɚɡɧɢɤɚ
Ɉɬ  ɝ Ⱦɟɧɹɬ ɧɚ ɯɪɚɛɪɨɫɬɬɚɢɩɨɛɟɞɢɬɟɟɨɛɟɞɢ-

Т
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ɧɟɧɢɨɛɹɜɟɧɡɚɛɨɟɧɩɪɚɡɧɢɤ
ɧɚ ɜɨɣɫɤɚɬɚ ɉɪɟɡ  ɝ 
ɦɚɣɡɚɟɦɚɦɹɫɬɨɬɨɫɢɜɩɪɚɡɧɢɱɧɢɹɤɚɥɟɧɞɚɪɧɚɚɪɦɢɹɬɚ
ɤɚɬɨ Ⱦɟɧ ɧɚ ɯɪɚɛɪɨɫɬɬɚ ɢ
ɉɪɚɡɧɢɤ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɚɪɦɢɹ
ɉɪɟɞ ɩɚɪɚɤɥɢɫɚ ɋɜȽɟɨɪɝɢ ɉɨɛɟɞɨɧɨɫɟɰ ɜ ȼɨɟɧɧɢɹ
ɦɟɦɨɪɢɚɥ ɛɟ ɨɬɫɥɭɠɟɧɚ ɩɚɧɢɯɢɞɚɜɩɚɦɟɬɧɚɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟ ɡɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɢ Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ
ɩɨɫɥɟɞɜɚɧɚ ɨɬ ɨɫɜɟɳɚɜɚɧɟ
ɧɚɛɨɣɧɢɬɟɡɧɚɦɟɧɚ
Ƚɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɛɹɯɚ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɴɬ ɉɟɬɴɪ ɋɬɨɹɧɨɜ ɦɚɧɞɚɬ  ɝ 
ɡɚɦɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ
Ɇɥɚɞɟɧ Ɇɢɧɱɟɜ ɞɟɥɟɝɚɰɢɹ

ɨɬɪɭɦɴɧɫɤɨɬɨɫɟɥɢɳɟɄɢɪɧɨɞɠɤɦɟɬɴɬɂɪɢɧɟɥɊɨɦɚɧ
ɡɚɦɟɫɬɧɢɤɴɬ ɦɭ Ƀɨɧ ɓɟɮɚɧ
ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬ ɧɚ ɰɴɪɤɨɜ-

ɢɂɪɢɧɟɥɊɨɦɚɧ
ɋ ɦɢɧɭɬɚ ɦɴɥɱɚɧɢɟ ɢ ɩɚɞɚɧɟ ɧɚ ɤɨɥɟɧɟ ɛɟ ɩɨɱɟɬɟɧɚ
ɩɚɦɟɬɬɚ ɧɚ ɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɜɨɢɧɢ
ȼɟɧɰɢ ɢ ɰɜɟɬɹ ɜ ɡɧɚɤ ɧɚ
ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɧɨɫɬ ɧɚ ɩɚɦɟɬɧɢɤɚ ɜ Ɇɟɦɨɪɢɚɥɚ ɩɨɞɧɟɫɨɯɚ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɴɬɉɟɬɴɪɋɬɨɹɧɨɜ
ɡɚɦɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥɢ
ɨɬɢɦɟɬɨɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ ± Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
Ɉɛɳɢɧɚ ɋɢɥɢɫɬɪɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ ɧɚ ɜɟɬɟɪɚɧɢɬɟ ɨɬ
ɜɨɣɧɢɬɟ Ɉɛɳɢɧɚ Ʉɢɪɧɨɞɠ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɦɭɡɟɣ ± Ɍɭɬɪɚɤɚɧ Ɉɛɥɚɫɬɟɧ ɜɨɟɧɟɧ ɨɬɞɟɥ
± Ɍɴɪɝɨɜɢɳɟ ɋɈɍ ÄɃɨɪɞɚɧ
Ƀɨɜɤɨɜ´ɋɈɍÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´
Ɉɛɳɢɧɫɤɨɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɧɚɉɉ
ȽȿɊȻ Ɉɛɋ ɧɚ Ȼɋɉ ɊɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɢɛɥɨɤɉɉȺȻȼɢɉɉ
ɉɚɬɪɢɨɬɢɱɟɧɮɪɨɧɬ
Ɍɴɪɠɟɫɬɜɨɬɨ ɡɚɜɴɪɲɢ ɫ
ɤɭɪɛɚɧ
 Äɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɬ ɢɞɟɚɥ ɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɴɞɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɱɪɟɡɦɹɫɬɨɬɨɧɢɜȿɋɢ
ɇȺɌɈ´ɤɚɡɚɩɪɟɞɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢ
ɉɟɬɴɪɋɬɨɹɧɨɜÄȺɡɦɢɫɥɹɱɟ
ɫɱɥɟɧɫɬɜɨɬɨɧɢɜȿɋɢɇȺɌɈ
ɩɨɫɬɢɝɧɚɯɦɟɬɨɱɧɨɬɨɜɚ±ɞɚ
ɩɪɢɟɦɟɦ ɱɟ ɢ ɧɚɣɥɨɲɢɹɬ
ɦɢɪɟɩɨɞɨɛɴɪɨɬɧɚɣɩɨɛɟ-

Новини от СОУ "Йордан Йовков"-Тутракан:

“Българският език - лесен и
интересен”

ɚɬɝɜɈɐɂȾɌɭɬɪɚɤɚɧɫɟɩɪɨɜɟɞɟɩɴɪɜɢɹɬɭɱɢɥɢɳɟɧ
ɟɬɚɩ ɧɚ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨ ɡɚ ɩɟɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢ ³Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢɹɬ
ɟɡɢɤɥɟɫɟɧɢɢɧɬɟɪɟɫɟɧ´ɦɟɠɞɭɨɬɛɨɪɢɬɟɧɚɚɢɛ

Н

ɤɥɚɫ
ɁɚɚɤɥɚɫɫɟɫɴɫɬɟɡɚɜɚɯɚȾɢɥɹɪɚɆɟɥɢɧɊɚɲɢɞɨɜɚ ɤɚɩɢɬɚɧ ɂɜɟɥɢɧɚɉɥɚɦɟɧɨɜɚɄɪɚɫɢɦɢɪɨɜɚɢɏɚɹɬɆɟɬɢɧɒɟɪɚɮɟɞɢɧɚɡɚɛɤɥɚɫɅɸɛɨɦɢɪɚɅɸɛɨɦɢɪɨɜɚȻɨɣɱɟɜɚɋɬɟɥɚ
ȾɚɧɚɢɥɨɜɚȼɢɱɟɜɚɢɊɚɥɢɰɚɊɨɫɟɧɨɜɚȻɨɪɢɫɨɜɚ
ɋɴɫɬɟɡɚɬɟɥɢɬɟ ɩɪɟɦɢɧɚɯɚ ɩɪɟɡ ɱɟɬɢɪɢ ɤɪɴɝɚ ɪɟɲɚɜɚɣɤɢ
ɡɚɬɨɱɧɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨɜɪɟɦɟ ɦɢɧ ɡɚɞɚɱɢɡɚɪɟɞɚɤɬɢɪɚɧɟ
ɡɚɢɡɜɥɢɱɚɧɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɬɬɟɤɫɬɢɫɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚɬɟɤɫɬ
ɩɨɨɩɨɪɧɢɞɭɦɢ
ȼ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨ ɢɦɚɲɟ ɨɳɟ ɟɞɢɧ ɨɬɛɨɪ ɧɚ ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ 
ɂɜɚɧɤɚɏɪɆɨɪɚɪɨɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɧɚɚɤɥɚɫɢȽɟɪɝɚɧɚɊ
Ȼɨɪɢɫɨɜɚɧɚɛɤɥɚɫ
Ɉɬɛɨɪɢɬɟɛɹɯɚɨɰɟɧɹɜɚɧɢɨɬɠɭɪɢɜɫɴɫɬɚɜɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ȼɟɧɟɬɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ ɢ ɱɥɟɧɨɜɟ  Ⱦ Ɍɴɪɩɚɧɨɜɚ ɢ ȿɦɢɥɢɹ
ɇɢɤɨɥɨɜɚ
ɋɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨɜɨɞɟɯɚɲɟɫɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟəɫɦɢɧɢɋɟɥɢɧɚ
ȽɟɪɝɚɧɚȽɚɥɟɧɚɋɢɹɧɚɢȼɢɤɬɨɪɢɹɪɚɡɞɚɜɚɯɚɡɚɞɚɱɢɬɟ
ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɜɨɫɩɨɪɜɚɧɨɬɨɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟ ɬɨɱɤɚɪɚɡɥɢɤɚ ɟ
ɨɬɛɨɪɴɬɧɚɚɤɥɚɫɌɟɳɟɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬɭɱɢɥɢɳɟɬɨɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɤɪɴɝɩɪɟɡɦɟɫɟɰɸɧɢ

За живот без тютюн
ɧɨɬɨɧɚɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɨȺɭɪɟɥɢɚɧ
ɄɨɬɨɛɚɧɩɨɥɤȻɨɪɢɫɥɚɜɄɚɥɱɨɜɫɤɢɧɚɱɚɥɧɢɤɧɚɨɛɥɚɫɬɟɧ
ɜɨɟɧɟɧɨɬɞɟɥɌɴɪɝɨɜɢɳɟ
ɇɚ ɫɜɨɹ ɩɨɫɬ ɛɹɯɚ ɆɟɦɨɪɢɚɥɧɚɬɚɱɟɬɚɌɚɧɶɨɜɨɣɜɨɞɚɱɟɬɚɆɥɚɞɢɩɚɬɪɢɨɬɢɢ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨ Ɍɪɚɞɢɰɢɹ  ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɋɥɨɜɨ ɡɚ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɩɪɨɢɡɧɟɫɨɯɚ ɤɦɟɬɴɬ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɉɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟ ɛɹɯɚ
ɩɨɡɞɪɚɜɟɧɢɨɬɉɟɬɴɪɋɬɨɹɧɨɜ

ɞɨɧɨɫɧɚɬɚɜɨɣɧɚ´ɡɚɹɜɢɋɬɨɹɧɨɜ Ɂɚɩɢɬɚɧ ɡɚ ɢɞɟɢɬɟ ɡɚ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ
ɚɪɦɢɹɬɨɣɨɬɝɨɜɨɪɢɭɬɜɴɪɞɢɬɟɥɧɨɱɟÄɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɚɪɦɢɹ
ɟ ɧɚɩɴɥɧɨ ɜ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɞɚ
ɫɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɚ ɢ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɟ ɧɚɩɴɥɧɨ ɜ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɞɚ
ɩɨɞɞɴɪɠɚ ɟɞɧɚ ɛɨɟɫɩɨɫɨɛɧɚ
ɚɪɦɢɹ ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɬɟ ɧɚ
ɇȺɌɈ´ɧɨɨɬɤɥɨɧɢɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɬɟɜɴɩɪɨɫɢɫɜɴɪɡɚɧɢ
ɫɚɤɬɭɚɥɧɢɜɴɬɪɟɲɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɩɪɨɛɥɟɦɢ

Общински ученически преглед по първа долекарска помощ
своите знания и умения бе този
на СОУ „Христо Ботев”.
Единодушно се прие решение да бъде съставен сборен
отбор, който да представи
Тутракан на областния преглед
в Силистра.
Всички участници получиха
грамоти за достойното си участие в прегледа, които им връчи
Маргарита Касабова, директор
на БЧК-Силистра. За всеот-

дайна и безкористна работа,
поздравителни адреси получиха Даниел Терещенков, Милен
Василев и Симона Пенева.
Освен грамоти, участниците
получиха и награди връчени им
от Тодорка Ангелова, секретар
на МКБППМН при Община
Тутракан.
Грамоти и символични награди получиха и ръководителите
на отборите.

ɧɠɟɥɚ Ƚɟɧɨɜɚ ɨɬ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɡɞɪɚɜɧɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɝɨɫɬɭɜɚɧɚɭɱɢɥɢɳɟɬɨɧɚɚɩɪɢɥɌɹɛɟɲɟ
ɩɨɤɚɧɟɧɚɨɬɞɟɫɟɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟɫɤɥɚɫɟɧɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ
ɇɟɥɢɆɚɧɱɟɜɚɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟɬɨɧɚɩɪɨɟɤɬɚɜɤɨɣɬɨ
ɭɱɚɫɬɜɚɬÄɉɪɨɟɤɬɴɬɧɚɧɚɲɢɹɤɥɚɫ±ɡɚɠɢɜɨɬɛɟɡɬɸɬɸɧ³
ȽɠɚȽɟɧɨɜɚɝɨɜɨɪɢɡɚɞɨɛɚɜɤɢɬɟɜɬɸɬɸɧɟɜɢɬɟɢɡɞɟɥɢɹɢɩɪɢɫɬɪɚɫɬɹɜɚɧɟɬɨɧɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟɤɴɦɬɹɯɑɪɟɡɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɟɧ
ɚɩɚɪɚɬɩɨɤɚɡɚɤɚɤɜɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɧɢɤɨɬɢɧɫɟɩɨɝɥɴɳɚɨɬɛɟɥɢɬɟ
ɞɪɨɛɨɜɟɩɪɢɢɡɩɭɲɜɚɧɟɬɨɧɚɟɞɧɚɰɢɝɚɪɚɍɱɟɧɢɰɢɬɟɢɦɚɯɚ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɫɚɦɢɞɚɬɟɫɬɜɚɬɧɢɜɨɬɨɧɚɜɴɝɥɟɪɨɞɟɧɨɤɫɢɞɜ
ɛɟɥɢɬɟɞɪɨɛɨɜɟɩɪɢɜɞɢɲɜɚɧɟɜɚɩɚɪɚɬ6PRNHUO\]HUɢɫɜɨɟɬɨ
ɤɪɴɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɟ

А

Предстои „ITЗнайко+“
ɪɟɞɫɬɨɢ ɭɱɚɫɬɢɟɬɨ ɧɚ  ɭɱɟɧɢɰɢ ɨɬ ɋɈɍ Ƀɨɪɞɚɧ
Ƀɨɜɤɨɜ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ ɤɪɴɝ ɧɚ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ Ä,7Ɂɧɚɣɤɨ³ Ɍɨɜɚ ɫɚ ɩɟɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ Ⱦɚɧɢɟɥɚ ɏɪɢɫɬɨɜɚ ɢ Ⱦɢɥɹɪɚ Ɋɚɲɢɞɨɜɚ ɂɥɢɹɧ
ɂɜɚɧɨɜɢȽɸɥɧɭɪɄɹɲɢɮɨɬɲɟɫɬɢɤɥɚɫȾɟɧɢɫɥɚɜɆɚɪɢɧɨɜ
ɢȿɦɢɥɢɹɧȼɚɫɢɥɟɜɨɬɫɟɞɦɢɤɥɚɫɢɨɫɦɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟɌɟɨɞɨɪɚ
ȺɬɚɧɚɫɨɜɚȾɚɹɧɚɌɨɞɨɪɨɜɚɢȽɚɛɪɢɟɥɚɄɨɫɭɥɢɟɜɚɍɱɟɧɢɰɢɬɟ
ɳɟɩɨɤɚɠɚɬɫɜɨɢɬɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɚɬɨ ɫɴɡɞɚɞɚɬ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɧɚ ɨɬ ɬɹɯ ɬɟɦɚ
ɌɟɦɢɬɟɫɚÄɆɨɹɬɚɦɚɝɢɱɟɫɤɚɩɪɴɱɢɰɚ³ÄȽɨɪɚɬɚ³Äɋɢɦɟɬɪɢɹɬɚ
ɨɤɨɥɨɧɚɫ³Äɉɪɢɹɬɟɥɢ³ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟɧɚ
ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɬɤɪɴɝɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɜɞɧɢɬɟ
ɦɚɣɜɉɚɦɩɨɪɨɜɨɊɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɧɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟɫɚȿɥɟɧɚ
ɌɨɞɨɪɨɜɚɢɇɟɥɢɆɚɧɱɟɜɚ
ȻɥɚɝɨɞɚɪɢɦɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚɨɤɚɡɚɧɨɬɨɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɨɬɧɨɫɧɨɩɴɬɭɜɚɧɟɬɨɞɨɉɚɦɩɨɪɨɜɨ

П

последния ден на
м.април в клуба на БЧКТутракан се проведе
Общински ученически преглед
по първа долекарска помощ.
В него участие взеха ученици от СОУ „Йордан Йовков”,
СОУ „Христо Ботев”, СПИ-Варненци и ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”-с. Нова Черна.
Всеки отбор представи раз-

В

лични сценарии и демонстрира
умения в оказването на първа
долекарска помощ. Младите
червенокръстци показаха не
само завидни теоретични умения, но и много добре ги онагледиха в различните ситуации,
които пресъздадоха. Комисия
оцени представянето на всеки
един от отборите, но отборът,
който най–силно впечатли със

6

ОБЩНОСТ

893-ма са безработните в община Тутракан
през март, сочи картината на трудовия пазар
- Най много са безработните в община Главиница - 41,1%
ъм края на март в
трите бюра по труда
в област Силистра –
Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 8401, информират
от Дирекция "Регионална
служба по заетостта". Техният брой намалява със 103
в сравнение с края на февруари. Като търсещи работа
лица са регистрирани и 132
заети, 59 пенсионери и 21
учащи.
Равнището на безработица за област Силистра, на
база официално публикуваните данни от Агенцията по
заетостта за страната,
е 18,5%, при 18,7% през
предходния месец. /Същевременно, в сравнение с
март 2014 г. равнището на
безработица е значително
по-ниско - с 2,6 процентни
пункта./ За март 2015 г.
равнището на безработица
средно за страната е 11,0
на сто.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял
има следния вид: най-високо
е равнището на безработица в община Главиница
– 41,1% /1371 безработни
лица/, следват общините
Кайнарджа – 40,2% /627/, Ситово - 28,7% /432/, Алфатар
– 27,8% /276/, Дулово – 24,9%
/2407/, Тутракан – 17,1%
/893/, и най-ниско в община
Силистра - 10,3% /2395/.

К

По професионален признак
регистрираните безработни са: без специалност
– 58%, с работнически професии – 29%, специалисти
– 13%.
Според образованието от
общия брой регистрирани
безработни в областта преобладават тези с основно и
по-ниско образование - 53%,
хората със средно образование са 41%, а висшистите
– 6%.
Разпределението по възрастови групи показва, че
най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 44% от
всички регистрирани, тези
от 30 до 49 години са 44%,
а младежите до 29 години
– 12%.
От общо регистрираните
лицата с намалена работоспособност са 602.
През март постъпилите
на работа регистрирани

Проверяваме безплатно в сайта
на НАП и за местни данъци

безработни от област Силистра са 501 (броят им е
с 220 по-голям отколкото
през февруари). Започналите работа безработни
без квалификация са 209,
с работническа професия
- 193, а специалистите
със средно специално и висше образование - 99. Една
трета от устроените на
работа са жени, а младежите до 29 години са 69.
Заетост е осигурена на 42
продължително безработни,
както и на 10 безработни с
намалена трудоспособност
от областта.
Трудовите посредници
са осигурили заетост на
първичния пазар на 403
безработни (два пъти и
половина повече отколкото
през февруари).
Общо обявените през
март свободни работни
места от работодатели
на територията на област

Силистра са 559 (като темп
броят им нараства над два
и половина пъти в сравнение
с февруари, което показва
раздвижване на трудовия
пазар през този период на
годината, най-вече при сезонните дейности).
През месеца и търсенето
на работна сила на първичния пазар се увеличава двойно и се изразява в заявените
общо 416 места в бюрата
по труда (броят им през
февруари е 208). Те са предимно от частния сектор и
в зависимост от икономическите дейности най-много
свободни работни места са
заявени от селското стопанство (246), преработващата промишленост (49),
търговията (44), строителството (17), хотелиерството и ресторантьорството
(11), административните и
спомагателните дейности
(10) и др. В сравнение с
февруари най-вече нараства
търсенето на работници
в сезонни дейности в селското, горското и рибното
стопанство, където местата се увеличават със 166).
По програми за заетост в
бюрата по труда в област
Силистра са заявени 143
работни места – преобладаващата част от тях са
по регионални програми за
заетост от Националния
план за действие по заетостта 2015.
“ТГ”

Община Главиница
Област Силистра

Обявява

8 - 13.05.2015 г.

Юбилейно
На моята приятелка Г. Тодорова
Запознахме се отдавна,
не помня кога.
Допаднахме си, станахме приятелки
за дълго време така.
Животът ни раздели,
но и ти така пожела.
Отиде далече от близки, роднини
и приятели добри в чужди земи.
Там кураж доби
и средства спечели за твоите деца, за твоите дела.
Минаха години
и ти се завърна на родна земя.
Срещнахме се отново,
припомнихме си младите години,
нашите мечти,
какво ни животът поднесе,
по какъв път сме вървяли.
За моя не ще спомена.
Животът твой лесен, труден, трънлив
ли беше, но ти със силен дух,
упорит труд и надежда
го извървя и стигна до 70 г.
Мила приятелко,
Честит 70-ти рожден ден!
Честит имен ден!
Честит юбилей!
Хубав и спокоен живот
ти желая от сърце,
затуй празнувам с теб 70-те!
Здраве и светли дни предричам!
Нека дълго да ни има,
да продължим нашето ПРИЯТЕЛСТВО!
Станка ИЛИЕВА
Тутракан

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
65 151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”,
"Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

Публичен търг

ɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɬɟ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɇȺɉ
ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɩɪɨɜɟɪɹɜɚɬ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚɫɢɡɚɦɟɫɬɧɢɞɚɧɴɰɢ
ɢ ɬɚɤɫɢ ɡɚ ɧɚɞ  ɨɛɳɢɧɢ ɜ
ɫɚɣɬɚɧɚɩɪɢɯɨɞɧɚɬɚɚɝɟɧɰɢɹɁɚ
ɞɨɫɬɴɩɞɨɭɫɥɭɝɚɬɚɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦ
ɢɥɢ ɛɟɡɩɥɚɬɧɢɹɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɟɧ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɟɧ ɤɨɞ ɉɂɄ 
ɢɥɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ ɩɨɞɩɢɫ ɇɨɜɚɬɚ
ɭɫɥɭɝɚ ɫɬɚɜɚ ɜɴɡɦɨɠɧɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɬɟ ɤɴɞɟɬɨ ɩɨɜɟɱɟɬɨ ɨɬ
ɨɛɳɢɧɢɬɟɜȻɴɥɝɚɪɢɹɢɡɩɪɚɳɚɬ
ɞɚɧɧɢɡɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚɡɚɦɟɫɬɧɢɬɟɧɚɥɨɡɢ
ɁɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚɜɨɧɥɚɣɧɫɩɪɚɜɤɚɬɚɫɟɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɚɬɤɴɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɞɚɬɚɤɚɬɨɨɬɇȺɉɨɛɪɴɳɚɬ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɱɟ ɡɚɩɥɚɳɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɦɟɫɬɧɢɬɟɞɚɧɴɰɢɬɪɹɛɜɚɞɚɫɬɚɧɟ
ɩɨ ɫɦɟɬɤɢɬɟ ɧɚ ɫɴɨɬɜɟɬɧɚɬɚ ɨɛɳɢɧɚ±ɩɨɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɧɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɢɹɢɦɨɬɢɥɢɩɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɧɚɩɪɟɜɨɡɧɢɬɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɨɢ ɜ ɛɥɢɡɤɢɬɟ ɦɟɫɟɰɢ ɢ
ɧɨɜɢɨɛɳɢɧɢɞɚɫɟɩɪɢɫɴɟɞɢɧɹɬ

П

ɤɴɦɫɢɫɬɟɦɚɬɚɞɨɩɴɥɜɚɬɨɬɇȺɉ
Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚ
ɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨɧɚɧɨɜɚɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ
ɭɫɥɭɝɚɦɨɠɟɞɚɫɟɩɨɥɭɱɢɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹɬɟɥɟɮɨɧɧɚɇȺɉ


ɧɥɚɣɧɫɩɪɚɜɤɚɡɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚ ɫɢ ɡɚ ɦɟɫɬɧɢ
ɞɚɧɴɰɢ ɢ ɬɚɤɫɢ ɜ ɫɚɣɬɚ
ɧɚɇȺɉɦɨɝɚɬɞɚɧɚɩɪɚɜɹɬɠɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɲɟɫɬ ɨɛɳɢɧɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ±ȺɥɮɚɬɚɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
Ⱦɭɥɨɜɨ Ʉɚɣɧɚɪɞɠɚ ɋɢɬɨɜɨ ɢ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ Ⱦɚɧɧɢ ɡɚ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚ ɡɚ ɦɟɫɬɧɢɬɟ ɧɚɥɨɡɢ ɤɴɦ
Ɉɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚɜɫɟɨɳɟɧɹɦɚ
Ⱦɨ ɩɪɨɜɟɪɤɚɬɚ ɡɚ ɞɴɥɠɢɦɨɬɨ
ɡɚ ɦɟɫɬɧɢ ɞɚɧɴɰɢ ɢ ɬɚɤɫɢ ɜ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɧɚ ɇȺɉ
ɦɨɠɟɬɟɞɚɞɨɫɬɢɝɧɟɬɟɩɨɫɥɟɞɧɢɹ
ɪɟɞZZZQDSEJ !Ɂɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ !ȿɭɫɥɭɝɢ !ȿɭɫɥɭɝɢɫ
ɉɂɄ !Ⱦɨɫɬɴɩɞɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɡɚ ɦɟɫɬɧɢ ɞɚɧɴɰɢ ɢ ɬɚɤɫɢ !
ɋɩɪɚɜɤɚ ɡɚ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚ ɩɨ
ɆȾɌ
“ТГ”

О

с явно наддаване за продажбата на моторни
превозни средства:
- Лек автомобил „Хюндай-Соната“ с ДКН СС 88-78
АК, в размер на 439,00 лв. без ДДС, /526,80 лв. с ДДС/;
- Лек автомобил „ВАЗ 21213-Нива“ с ДКН СС 04-90
АК, в размер на 421,00 лв. без ДДС, /505,20 лв. с ДДС/;
- Лек автомобил „УАЗ 469 Б“ с ДКН СС90-14 АК“, в
размер на 364,00 лв. без ДДС, /436,80 лв. с ДДС/;
- Колесен трактор „Болгар – ТК 80“ с ДКН СС 4442 ЕВ“, в размер на 1817,00 лв. без ДДС, /2180,40 лв.
с ДДС/;
- Колесен трактор „Кейс 580“ автобагер, с ДКН СС
44-43 ЕВ, в размер на 10 146,00 лв. без ДДС, /12175,20
лв. с ДДС/;
- Колесен трактор „ЮМЗ” 6Л” с рег.№ СС 26-93 ЕВ,
в размер на 1908,00 лв. без ДДС, /2289,60 лв. с ДДС/;
- Товарен автомобил „ЗИЛ 157”- бордови, с рег.№ СС
24-15 СС, в размер на 2004,00 лв. без ДДС, /2404,80
лв. с ДДС/.
Търгът ще се проведе на 29.05.2015 г. от 14:00 ч. в
заседателната зала на Община Главиница – IV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната
тръжна цена за съответното МПС.
Депозит за участие - 10% (от началната тръжна
цена), следва да бъде внесен в касата на общината
до 16:00 часа 28.05.2015 г.
Тръжната документация се получава от Център за
информация и услуги на Община Главиница, етаж I,
стая №1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00
лв., платими в брой в касата на общината до 16:00
ч. на 28.05.2015 г.
Оглед на превозните средства се извършва всеки
работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра
за информация и услуги на общината до 16:00 ч. на
28.05.2015 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще
се проведе на 05.06.2015 г. на същото място и при
същите условия.
Допълнителна информация на тел. 08636/2128

Община Главиница
Област Силистра

Обявява
Публичен търг

с явно наддаване за продажбата на
общински имоти:
- Урегулиран поземлен имот УПИ ХVII в кв.3 с площ
1580 кв.м. по плана на с.Вълкан общ.Главиница, в размер
на 3342,00 лв. без ДДС, /4010,40 лв. с ДДС/;
- Урегулиран поземлен имот УПИ ХVIII в кв.3 с площ
1590 кв.м. по плана на с.Вълкан общ.Главиница, в размер
на 3363,00 лв. без ДДС, /4035,60 лв. с ДДС/.
Търгът ще се проведе на 29.05.2015 г. от 14:00 ч. в
заседателната зала на община Главиница – IV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната
тръжна цена за съответният имот.
Депозит за участие - 10% (от началната тръжна
цена), следва да бъде внесен в касата на общината
до 16:00 ч. 28.05.2015 г.
Тръжната документация се получава от Център за
информация и услуги на Община Главиница, етаж I,
стая №1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00
лв., платими в брой в касата на общината до 16:00
ч. на 28.05.2015 г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден,
след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра
за информация и услуги на общината до 16:00 ч. на
28.05.2015 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще
се проведе на 05.06.2015 г. на същото място и при
същите условия.
Допълнителна информация на тел. 08636/2128
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ХОБИ
СМЯХ

- Шефе, имам две новини за вас - добра и лоша.
- Казвай добрата!
- Не страдате от безплодие...
Бременна е на видеозон: - Докторе, какво ще родя?
- Близнаци.
- Ей, хем му викам на моя да не повтаря...
Баща и син в пицария. Детето не млъква, въпрос след въпрос:
- Тате, котките нали си имат котенца?
- Да.
- Кучетата нали си имат кученца?
- Разбира се!
- А патетата и те си имат патенца?
- Дааааааа....
- Тате, а пиците защо си нямат пиценца?!
- Отивай да питаш готвача и ме остави на мира!!!
Отива детето при готвача, дърпа го за престилката и повтаря всичко.
Готвачът го погледнал и казал:
- Отиди сега при баща си и му кажи, че пиците си нямат пиценца,
защото ги вадим навреме...
– Каква е разликата между бодливата тел и прашките?
– И двете защитават собствеността без да пречат на видимостта.
В съда:
- Обвиняеми, та аз ви познавам отнякъде. Осъждан ли сте преди?
- Не, господим съдия, аз съм портиера на публичния дом...
Младоженци отиват при врачка да им предскаже бъдещето. Накрая
я питат:
- А колко деца ще имаме?
- Вие, госпожо - три, а съпругът ви - едно...
Красива жена се връща от лекар и казва на мъжът си:
- Докторът ми каза, че няма нищо обезпокоително.
- Друго не каза ли?
- Каза, че имам много хубаво тяло.
- Е, и аз бих ти казал същото, ако ми платиш 100 лева...
Младо семейство отива на откриването на изложба на известен
художник. Мъжът спира пред картина на гола жена и възкликва:
- Скъпа, но това си ти! Кога си му позирала?
- Не съм му позирала, рисувал ме е по памет...

ПРОДАВАМ
едноетажна полумасивна жилищна сграда
(къща) с гараж със застроена жилищна площ
47 кв.м и дворно място - 1650 кв.м
в с. Цар Самуил, община Тутракан
Цена - по споразумение
За допълнителна информация:
0898 457 112 - Георгиева

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

Семена, цветя, торф, препарати, торове,
техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 65 151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

Механа "МЕЛАНИ"
Организира семейни тържества, приятелски
срещи, забавни партита в приятна обстановка,
с отлична кухня и обслужване!
Предварителни заявки - на място:
гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №10 и
на тел.: 0899 301 529, 0882 244 386

Сканди
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Тутраканският кмет преряза лентата на
каварненския "Лувър"

очно на 1 май в Каварна бе открита официално
обновената„Пирамида" в
центъра на града, която напомня
тази на „Лувъра" в Париж. Лентата
на обекта прерязаха кметът на

Т

Каварна Цонко Цонев, кметът на
Тутракан д-р Димитър Стефанов
и вокалистът на рок група „Конкурент" Емил Анчев. "Конкурент" бе
и първият състав, който свири в
„Пирамидата" вечерта след откри-

ването. Музикантите представиха
песни от новия си албум, който
ще излезе на пазара през месец
декември. Музикантите изпълниха
и част от златните си хитове като
„Дай ми време“ и „Аз съм твоя
вечен конкурент“.
Кметът на Тутракан е отдавнашен приятел с колегата си Цонев.
И двамата са запалени фенове на
рока. Покрай това приятелство,
през последните четири години в
Тутракан гостуват известни български рок групи и изпълнители,
които събират своите почитатели
от цялата страна на "Огненият
Дунав" и други културни събития
организирани от Общината.
Каварненският Лувър ще отвори
врати за посетители на 15 май, с
участието на Румънеца и Енчев.
В него има бар, дискотека и ще
се реализират културни прояви.
Мястото е придобито от общината
миналата година, след като на

собственика е предложена замяна
с друг имот. От 13 години то не
функционира.
Гости на откриването бяха
Здравко Георгиев и Кристияна
Вълчева и представители на общинска администрация. Всички
присъстващи имаха възможността

Вечната и Святата
Н

ɚ  ɚɩɪɢɥ ɬɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɧɚɜɴɪɲɢɯɚ 
ɝɨɞɢɧɢ ɨɬ ɪɨɠɞɟɧɢɟɬɨ
ɧɚ ȿɥɢɫɚɜɟɬɚ Ȼɚɝɪɹɧɚ ɱɢɹɬɨ
ɩɨɟɡɢɹ ɨɫɬɚɜɚ ɧɟɡɚɥɹɡɜɚɳɚ
ɇɚ ɠɟɧɚɬɚɧɨɜɚɬɨɪ ɜ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɛɟɩɨɫɜɟɬɟɧ
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɹɬ ɭɪɨɤ ɤɨɣɬɨ
ɩɪɨɜɟɞɨɯɦɟ ɜ ɭɱɢɥɢɳɧɚɬɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɧɚ ɋɈɍ ɏɪɢɫɬɨ
ȻɨɬɟɜɌɭɬɪɚɤɚɧ ɫɴɜɦɟɫɬɧɨ
ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɨɬ  ɛ ɤɥɚɫ ɢ
Ƚɟɧɨɜɟɜɚ ɋɬɨɹɧɨɜɚ ± ɝɥɚɜɟɧ
ɭɱɢɬɟɥ ɩɨ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɢ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ɉɫɦɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟɢɦɚɯɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɨɡɧɚɹɬ ɫ
ɱɚɫɬɨɬɢɡɞɚɞɟɧɢɬɟɩɪɟɡɝɨɞɢɧɢɬɟ ɤɧɢɝɢ ɫ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɬɚ
ɧɚȻɚɝɪɹɧɚɫɤɨɢɬɨɪɚɡɩɨɥɚɝɚ

да разгледат отвътре културната
сграда и на място да видят извършените ремонтни дейности
по обекта.
В "Пирамида"-та ще се развива
културна дейност и ще се ползва
безплатно от самодейните състави
към НЧ „Съгласие - 1890“.

След представянето, всички
гости на събитието се повозиха с
първия курс на новото атракционно влакче, което ще пътува през
цялото лято до морето и обратно
по 3-километровия маршрут. Влакчето носи музикално име - "Red
Rock ‘N Roll Train".
“ТГ”

ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚ ɉɪɨɫɥɟɞɢɯɚ
ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɧɢɹ
ɜɢɞɟɨɤɥɢɩÄȼɟɱɧɚɬɚɢɫɜɹɬɚɬɚ³
ɢɧɚɭɱɢɯɚɢɧɬɟɪɟɫɧɢɮɚɤɬɢɨɬ
ɧɟɣɧɢɹɥɢɱɟɧɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢɩɴɬ
ɋɥɭɲɚɯɚ ɬɪɨɝɚɬɟɥɧɢɹ ɡɚɩɢɫ
ɫɴɫɫɴɬɜɨɪɟɧɢɹɩɪɨɱɭɬɢɜɟɥɢɤ
ɫɬɢɯɨɬɩɨɟɬɟɫɚɬɚ±Äɂɪɚɞɜɚɯ
ɫɟɢɦɧɨɝɨɫɬɪɚɞɚɯɧɨɧɢɤɨɝɚ
ɧɟɬɟɩɪɨɤɥɟɯɚɛɥɚɝɨɫɥɚɜɹɯ
ɬɟ ɠɢɜɨɬ ɢɡɩɴɥɧɟɧ ɨɬ ɧɟɹ
ɧɚ ɞɨɫɬɨɥɟɩɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬ ɉɪɢɩɨɦɧɢɯɚ ɫɢ ɢɡɭɱɟɧɢ ɬɜɨɪɛɢ
ɧɚȻɚɝɪɹɧɚɜɧɚɱɚɥɧɢɹɟɬɚɩɧɚ
ɫɜɨɟɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟÄɉɴɪɜɢɬɟ
ɭɪɨɰɢ³ÄɆɢɥɚɦɚɦɨ³ɋɥɭɲɚɯɚ
ɞɜɟɩɟɫɧɢɫɴɡɞɚɞɟɧɢɩɨɧɟɣɧɢ
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ  ÄɈɛɢɱɚɦ ɬɟ

ɊɨɞɢɧɨɢÄɄɭɤɭɜɢɰɚ³ɤɚɤɬɨɢ
ɬɜɨɪɛɚɬɚÄɇɟɬɟɢɡɦɟɫɬɢɧɢɤɨɣ
ɜɬɚɡɢɤɴɳɚ³ɜɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚ
ɇɟɜɟɧɚɄɨɤɚɧɨɜɚɇɚɮɨɧɚɧɚ
ɩɪɢɹɬɧɚɦɭɡɢɤɚɩɪɨɱɟɬɨɯɚÄɈɬɩɥɚɬɚ³ɢÄɁɚɳɨɅɟɝɟɧɞɚɪɧɚɬɚ
ɩɨɟɬɟɫɚɟɬɜɨɪɟɰɧɚɲɟɞɶɨɜɪɢ
ɜɧɚɲɚɬɚɩɨɟɡɢɹ
ȿɥɢɫɚɜɟɬɚ Ȼɚɝɪɹɧɚ ɟ ɟɞɧɚ
ɫɢɹɣɧɚ ɡɜɟɡɞɚ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹ
ɩɨɟɬɢɱɟɧɧɟɛɨɫɤɥɨɧɌɴɠɧɨɟ
ɱɟɭɦɢɪɚɜɡɨɪɚɬɚɧɚɞɟɦɨɤɪɚɰɢɹɬɚɢɡɨɫɬɚɜɟɧɚɨɬɛɥɢɡɤɢɬɟ
ɫɢɋɴɫɫɜɨɢɬɟɬɜɨɪɛɢɨɛɚɱɟ
ɬɹ ɳɟ ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɞɚ ɠɢɜɟɟ ɜ
ɫɴɪɰɚɬɚ ɢ ɧɚ ɛɴɞɟɳɢɬɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
ȺɧɤɚɄɈɁȺɊȿȼȺ

Сбор се сборува в Черногор
ɉɪɟɡ  ɝ ɩɨɟɬɴɬ ɉɟɧɶɨ ɉɟɧɟɜ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚ Ⱦɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢɹ ɰɢɤɴɥ ɫɬɢɯɨɜɟ
ɬɭɤɜɧɚɲɟɬɨɫɟɥɨɜɴɜɜɟɫɬɧɢɤ ÄȾɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɚ ɞɭɦɚ´
ȼ ɧɟɝɨɜɚ ɩɚɦɟɬ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ
ɫ ɪɨɠɞɟɧɚɬɚ ɞɚɬɚ ɧɚ ɩɨɟɬɚ
ɜɟɱɟ  ɝɨɞɢɧɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ
ɫɟɱɟɫɬɜɚɉɪɚɡɧɢɤɧɚɫɟɥɨɬɨ
ɪɚɡɤɚɡɜɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹɬ ɧɚ ɇɑ
əɧɤɨɁɚɛɭɧɨɜɜɫɑɟɪɧɨɝɨɪ
Ɇɚɪɢɹɧɚɇɚɰɨɜɚ
ɋɴɛɨɪɴɬɩɪɟɦɢɧɚɧɚɦɚɣ
ɚɝɨɫɬɨɩɪɢɟɦɧɢɬɟɞɨɦɨɜɟɧɚ
ɱɟɪɧɨɝɨɪɰɢɛɹɯɚɨɬɜɨɪɟɧɢɡɚ
ɝɨɫɬɢ
ɉɪɚɡɧɢɤɚɧɚɫɟɥɨɬɨɭɜɚɠɢɯɚɤɦɟɬɴɬɧɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɏɸɫɟɢɧɏɚɦɞɢɢɋɟɣɮɢ Ʌɸɬɜɢ ± ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ
ɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɇɟɤɚɬɚɤɚɞɚɝɨɨɬɛɟɥɹɡɜɚɬ
ɩɪɚɡɧɢɤɚɢɞɟɰɚɬɚɧɢɢɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ  ɧɚɞɹɜɚ
ɫɟɢɩɨɠɟɥɚɜɚɨɳɟɆɚɪɢɹɧɚ
ɇɚɰɨɜɚ
“ТГ”

Честит рожден ден
и да почерпят:

8 май - Георги СИМЕОНОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", гр. Тутракан
9 май - Красимира ПЕЙЧЕВА, Гл. експерт "Инвестиционен
контрол", Община Тутракан
9 май - Петър МАРИНОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", гр. Тутракан
9 май - Радостина РАДОСЛАВОВА, ТС "Борис Илиев", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", гр. Тутракан
10 май - Стоян ЛЕКОВ, Областен директор на ЗПД "Виктория",

Ротари Клуб Тутракан
10 май - Дуся ДОНКОВА, Пенсионерка, гр. Тутракан
10 май - Галя СТОЙЧЕВА, Гл.експерт "Общински сграден
фонд", Община Тутракан
10 май - Майя ТОДОРОВА, Ст.спец. "Човешки ресурси", Община Главиница
11 май - Костадин МАНЕВ, Кмет на с. Белица, община Тутракан
12 май - Елмиран ЮСЕИН, Гл.спец. Социални дейности и АО",
Община Тутракан

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