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10-килограмов тумор от корем Аптека "Херба - Бойчеви"
извадиха при операция
в тутраканската болница Заповядайте!
срещу Болницата ви
съобщава, че работи по
Здравна каса включително
с инсулин и зелени рецепти!
Предлагаме цялата гама
фармацевтични услуги!

Калина ГРЪНЧАРОВА
ивотоспасяваща
операция е извършена на 69-годишна
жена в МБАЛ-Тутракан на
11 март т.г. Операционният екип на д-р Любомир
Бойчев е извадил от корема
й огромен 10-килограмов
на стр. 4
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В събота и неделя също работим!

Телефонни измамници отново
атакуват, 69-годишна тутраканка
олеква с 1500 евро
на стр. 3

Англичани от UNIVEG с интерес към
търговията с кайсии и череши

И "Орфеева дарба" е покорена!
Златен и сребърен
медал за децата от
ДВГ ”Слънчева усмивка”
и ДВГ "Усмивчица” при
Общински център за
извънучилищни
дейности - Тутракан

Кайсиепроизводители от областите
Силистра и Русе представиха своите
възможности пред англичаните

а 14 и 15 март тут- конкурс „Орфеева дарба”,
раканските деца от който се проведе в София.
Школата на Доротея Те се състезаваха с над
Бальовска покориха голямана стр. 4
та сцена на Международния
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НОВИНИ
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА "АКЦЕНТИ 2014-2020"
Екипът на областния информационен център Силистра ще представи одобрените оперативни програми за новия програмен период
2014-2020, както и предстоящи процедури за кандидатстване с проекти през 2015 г. на работна среща, която ще се проведе в Тутракан
на 21 март (събота) от 13:00 часа в залата на Общинския съвет.
"ПЪТЯТ КЪМ АФРОДИТА" С БОЙКА ВЕЛКОВА - В ТУТРАКАН
Един спектакъл на актрисата Бойка Велкова вдъхновен от аромата
на канела, червено вино, мъжки устни, пропуснати нощи, думи на
Исабел Алиенде и други афродизиаци предстои да видят любителите на театъра в Тутракан на 23 март (понеделник) на сцената на
Читалището от 18:00 часа. Цена на билета: 5,00 лв.
"ПОСЛАНИЯ С ОБИЧ"
Така се нарича книгата на Галина Петрова, издадена посмъртно със
съдействието на НЧ "Н.Й.Вапцаров", Исторически музей-Тутракан и с
финансовата подкрепа на Община Тутракан. Тя ще бъде представена
точно на Благовещение - 25 март (сряда) от 14:00 часа в залата на
Обредния дом. Изданието съдържа стихове на Галина Петрова и
спомени на Васил Петров.
ИМА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ПОЖАРНИКАРИ
РСПБЗН-Тутракан уведомява заинтересованите граждани, че
в интернет страницата на МВР, Дирекция „Човешки ресурси” е
публикувана Заповед за обявяване на конкурс за назначаване на
държавна служба в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението” – МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на
населението" - Силистра – водач на специален автомобил II – I степен
и пожарникар – 6 (шест) вакантни длъжности.
ЗАПОЧНА ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ "СИН ЕЗИК"
Кампания по ваксинацията на поголовието започна на територията
на цялата Силистренска област. За изпълнение на дейността има
сключени договори с 19 частнопрактикуващи ветеринарни лекари
от областната колегия, работещи на терен. Други 3-ма специалисти
имат обекти на територията на областта, като един от тях също ще
извършва ваксинация. "Получените 54 000 дози ваксина срещу болестта „син език” са достатъчни за обхват на агнета над 3 месеца и овце
- каза д-р Себахтин Халид, директор на ОДБХ. Той изрази надежда
до края на март да приключи ваксинацията на овцете, след което ще
започне поставянето на ваксини на говедата. Обърна внимание и на
задължението на кметовете по селата във връзка с чл. 133 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност. „Там е записано, че те оказват
пълно съдействие при извършване на ваксинации и забраняват пашата на неваксинирани и немаркирани животни”, посочи д-р Халид.
КРИМИНАЛЕ
Двадесет и едно нарушения на правилата за движение са установени при специализираната полицейска операция, проведена от
06:00 часа на 11 март до 06:00 часа на 12 март т.г в Силистренска
област. Съставени са 5 акта и са наложени 16 глоби по фиш. Акцията се проведе във връзка с членството на България в европейската
мрежа на службите на пътна полиция TISPOL, като основен акцент
на проверките бе контролът върху скоростта на моторните превозни
средства.
Кражба на 780 лв. е регистрирана на 16 март в село Сокол. През
периода 13-16 март неизвестно лице е проникнало през незаключена
врата в частен дом в селото, откъдето откраднало парите. Образувано
е досъдебно производство.
Пожар в сухи треви са гасили на 16 март тутраканските пожарникари в Старо село. Причината е небрежна работа с открит огън.
На основание чл.17, ал.1 от Устава на
НЧ „Н.Й.Вапцаров 1873“ и Решение №7
от Протокол №1/02.02.2015 г.

Читалищното настоятелство свиква

ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
На 26 март 2015 г. (четвъртък) от17:30 часа
в Читалището при следния

Дневен ред:
1. Приемане и утвърждаване на отчет за дейността на читалището през 2014 г.
2. Приемане и утвърждаване на отчет за приходите и разходите на читалището през 2014 г.
3. Приемане и утвърждаване на доклад на проверителната комисия.
4. Приемане и утвърждаване на бюджет на читалището за 2015 г.
5. Други.

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

СЪОБЩЕНИЕ
Общинска администрация Тутракан информира гражданите на общината, че във връзка с изготвяне на
избирателни списъци за предстоящите през есента
избори за избиране на общински съветници и кметове,
е необходимо да се актуализират настоящите адреси в
чужбина. В противен случай настоящият адрес остава
в чужбина и няма да може да се гласува на изборите
през есента – условието е да са живели най-малко през
последните 6 месеца в съответното населено място.

19 - 25.03.2015 г.

Община Тутракан в партньорство на проект
„Шанс за работа - 2015“
С
ɬɚɪɬɢɪɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɬɚ
ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ Äɒɚɧɫ ɡɚ
ɪɚɛɨɬɚ ± ´ ɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧ ɨɬ ɄɇɋȻ ɤɨɣɬɨ ɨɛɯɜɚɳɚ ɞɜɟ ɪɢɫɤɨɜɢ ɝɪɭɩɢ ɧɚ
ɩɚɡɚɪɚɧɚɬɪɭɞɚɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ
ɦɥɚɞɟɠɢɞɨɝɨɞɢɧɢɛɟɡɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ
ɬɪɭɞɨɜɢɧɚɜɢɰɢɢɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ
ɥɢɰɚɧɚɜɴɡɪɚɫɬɧɚɞɝɨɞɢɧɢ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɜ Ȼɸɪɚɬɚ
ɩɨ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ
ɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚ
ɉɪɨɟɤɬɴɬ ɟ ɧɚɫɨɱɟɧ ɤɴɦ
ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢɬɟ ɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɹ ɫɟɤɬɨɪ ± ɡɞɪɚɜɟɨɩɚɡɜɚɧɟɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟɢɨɛɝɪɢɠɜɚɧɟɧɚɞɟɰɚɜɨɛɳɢɧɫɤɢ
ɞɟɬɫɤɢɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
ȼ ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ ɩɪɨɟɤɬɴɬ
ɫɬɚɪɬɢɪɚ ɧɚ  ɝ ɫ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ  ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ

ɫɴɫ ɫɪɟɞɧɨ ɢ ɨɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɩɨɱɚɫɬɨɬɩɪɨɮɟɫɢɹ
Äɋɨɰɢɚɥɟɧɚɫɢɫɬɟɧɬɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɧɚɞɟɰɚ³
Ɉɫɧɨɜɧɢɬɟ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɚɫɚ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɚɧɟɧɚɦɥɚɞɟɠɢɞɨɝɨɞɢɧɢ ɫɴɫ ɫɪɟɞɧɨ ɢɥɢ ɨɫɧɨɜɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Ɇɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɢɨɛɭɱɟɧɢɟɩɨɤɥɸɱɨɜɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬÄɊɚɛɨɬɚɜ
ɟɤɢɩ´ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɢɜɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɟɧɚɄɇɋȻɨɬɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɢɬɟɩɨɦɟɫɬɚ
Ɉɛɭɱɟɧɢɟɡɚɩɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟ
ɧɚɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɢɹɬɚ Äɋɨɰɢɚɥɟɧ ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
ɧɚɞɟɰɚ´ɫɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɫɬ
ɭɱɟɛɧɢɱɚɫɚɤɨɟɬɨɳɟɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟ ɜ ɞɟɬɫɤɢɬɟ ɡɚɜɟɞɟ-

ɧɢɹɜɞɧɟɜɧɚɮɨɪɦɚɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɨɛɭɱɟɧɢɟɱɪɟɡɪɚɛɨɬɚ
ɋɥɟɞɩɪɢɤɥɸɱɜɚɧɟɧɚɨɛɭɱɟɧɢɟɬɨ ɜ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɦɚɣ
ɦɟɫɟɰɧɚɨɬɭɫɩɟɲɧɨɡɚɜɴɪɲɢɥɢɬɟɛɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬɢɳɟ
ɛɴɞɟ ɨɫɢɝɭɪɟɧɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ
ɞɚ ɫɬɚɠɭɜɚɬ ɜ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ
ɞɟɬɫɤɢɝɪɚɞɢɧɢɋɬɚɠɭɜɚɧɟɬɨ
ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɠɞɚ ɞɚ  ɛɴɞɟ ɡɚ
ɩɟɪɢɨɞɨɬɦɟɫɟɰɚɤɚɬɨɛɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬɢɬɟ ɳɟ ɩɨɥɭɱɚɜɚɬ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɪɚɛɨɬɧɚɡɚɩɥɚɬɚ
ɉɪɨɟɤɬɴɬ ɫɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɨɬ
ɞɴɪɠɚɜɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬ ɜ ɱɚɫɬɬɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɢɫɬɚɠɭɜɚɧɟ
ɋɥɟɞɩɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟɧɚɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɴɩɢ ɧɚ
ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɞɥɴɠɧɨɫɬɢ ɞɨɦɚɲɟɧ ɫɚɧɢɬɚɪ
ɥɢɱɟɧɚɫɢɫɬɟɧɬ±ɨɛɫɥɭɠɜɚɳ

ɛɨɥɧɢɫɨɰɢɚɥɟɧ ɚɫɢɫɬɟɧɬ
ɛɚɜɚɱɤɚɞɟɬɟɝɥɟɞɚɱɤɚ
ɇɚɫɨɤɚɬɚɟɦɥɚɞɢɬɟɯɨɪɚɞɚ
ɩɪɢɞɨɛɢɹɬɧɚɜɢɰɢɢɞɚɭɫɜɨɹɬ
ɩɪɨɮɟɫɢɹ Äɋɨɰɢɚɥɟɧ ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ ɧɚ ɞɟɰɚ³
Ɍɚɡɢ ɩɪɨɮɟɫɢɹ ɳɟ ɢɦ ɞɚɞɟ
ɲɚɧɫɛɴɪɡɨɞɚɫɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɬ
ɜɫɮɟɪɚɬɚɧɚɯɭɦɚɧɧɢɬɟɝɪɢɠɢ
ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɤɚɬɨ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɧɚɞɝɪɚɞɹɬ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɬɟ ɢ
ɭɦɟɧɢɹɬɚɫɢɜɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟÄɫɨɰɢɚɥɧɚɪɚɛɨɬɚɢɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɧɟ³
ȻɥɚɝɨɞɚɪɢɦɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚɩɚɪɬɧɶɨɪɫɬɜɨɬɨɛɟɡ
ɤɨɟɬɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚɧɟɛɢɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɢɥɚ
Емилия ШАРБАНОВА,
Общински координатор
на КНСБ - Тутракан

Англичани от UNIVEG с интерес към
търговията с кайсии и череши
Калина ГРЪНЧАРОВА
Ⱦɚ ɫɟ ɧɚɦɟɪɢ ɩɨɞɨɛɴɪ
ɩɚɡɚɪ ɜ ȿɜɪɨɩɚ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɟ
ɜɫɥɭɱɚɹɤɚɣɫɢɢɢɱɟɪɟɲɢɛɟ
ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɢɞɟɹ ɧɚ ɫɪɟɳɚɬɚ
ɦɟɠɞɭɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɤɨɦɩɚɧɢɹɬɚ81,9(*ɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɧɚɩɥɨɞɨɜɟɨɬɨɛɥɚɫɬɢɬɟ

ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɢ Ɋɭɫɟ ɤɨɹɬɨ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚɦɚɪɬɜɌɭɬɪɚɤɚɧɂɡɛɨɪɴɬɧɚɝɪɚɞɞɨɦɚɤɢɧ
ɧɟɟɫɥɭɱɚɟɧɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚ
ɨɛɳɢɧɚ ɫɟ ɨɬɝɥɟɠɞɚɬ ɧɚɣ
ɦɧɨɝɨ ɩɥɨɳɢ ɫ ɤɚɣɫɢɢ Ɍɨɜɚ
ɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɬɨ ɋɬɚɧɰɢɹɬɚ ɩɨ
ɤɚɣɫɢɹɬɚɜɋɢɥɢɫɬɪɚɤɨɹɬɨɟ
ɫɪɟɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɫɪɟɳɚɬɚ ɞɚ ɢɡɛɟɪɟ ɝɪɚɞɚ ɢ ɞɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɩɪɟɞ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɬɟ

ɬɴɪɝɨɜɰɢɛɨɝɚɬɫɬɜɨɬɨ
ɧɚ ɬɨɡɢ ɤɪɚɣ  ɤɚɣɫɢɹɬɚ
81,9(* ɟ ɛɟɥɝɢɣɫɤɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɤɨɹɬɨ
ɢɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɫɬɜɚ ɜ  ɞɴɪɠɚɜɢ
ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ Ⱥɮɪɢɤɚ ɢ
Ⱥɦɟɪɢɤɚ  ɦɥɪɞ
ɟɜɪɨɟɝɨɞɢɲɧɢɹɨɛɨɪɨɬ ɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹɬɚ
ɢ ɬɹ ɫɟ ɧɚɪɟɠɞɚ ɧɚ
ɜɬɨɪɨ ɦɹɫɬɨ ɜ ɫɜɟɬɚ
ɩɪɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɬɚɧɚ
ɩɥɨɞɨɜɟ ɢ ɡɟɥɟɧɱɭɰɢɌɚɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚ
81,9(* ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɧɟɣɧɢɬɟɚɧɝɥɢɣɫɤɢɫɥɭɠɢɬɟɥɢ
ȾɟɣɜɢɞɆɟɣɪɢɫɢȾɠɨɲɄɚɧ
Ɍɟ ɞɨɫɬɚɜɹɬ ɩɪɟɫɧɢ ɩɥɨɞɨɜɟ
 ɤɨɫɬɢɥɤɨɜɢ ɹɛɴɥɤɢ ɤɪɭɲɢ
ɟɤɡɨɬɢɱɧɢɩɥɨɞɨɜɟɧɚɜɟɪɢɝɢ
ɦɚɝɚɡɢɧɢ ɨɬ ɜɢɫɨɤ ɢ ɫɪɟɞɟɧ
ɤɥɚɫ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɚ ɤɚɤɬɨ ɢ ɧɚ
ɧɟɦɫɤɢɬɟɞɢɫɤɚɭɧɬɢɂɧɬɟɪɟɫɴɬ ɧɚ ɚɧɝɥɢɱɚɧɢɬɟ ɛɟ ɧɚɫɨɱɟɧ ɤɴɦ ɤɚɣɫɢɹɬɚ ɬɴɣ ɤɚɬɨ
ɬɹ ɢɦɚ ɧɚɣɝɨɥɹɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ  ɫɚɦɨ  ɨɬ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨɧɚɨɫɬɪɨɜɚɤɨɧɫɭɦɢɪɚɤɚɣɫɢɢɫɨɱɚɬɬɟɯɧɢɬɟ
ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹɧɚɩɚɡɚɪɚ
ɐɟɥɬɚ ɧɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɬɨ ɢɦ
ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɟ ɞɚ ɧɚɦɟɪɹɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɧɚɤɚɱɟɫɬɜɟɧɢ
ɤɚɣɫɢɢ ɫ ɞɨɛɴɪ ɜɴɧɲɟɧ ɜɢɞ
ɚɪɨɦɚɬɫɥɚɞɨɫɬɢɫɨɱɧɨɫɬɡɚɳɨɬɨɜȺɧɝɥɢɹɹɞɚɬɫɨɱɢɬɟ
ɤɨɢɬɨɞɚɩɥɚɫɢɪɚɬɜɬɴɪɝɨɜɫɤɢ
ɜɟɪɢɝɢɨɬɜɢɫɨɤɤɥɚɫ
ȾɟɣɜɢɞɆɟɣɪɢɫɢȾɠɨɲɄɚɧ

ɨɛɹɫɧɢɯɚ ɧɚ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟ
ɱɟɪɚɛɨɬɹɬɞɢɪɟɤɬɧɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ȼ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɳɟ
ɢɡɤɭɩɭɜɚɬɩɥɨɞɨɜɟɬɟɧɚɫɢɩɧɨ
ɚɳɟɩɚɤɟɬɢɪɚɬɜȺɧɝɥɢɹɚɚɤɨ
ɧɟɳɚɬɚɫɟɩɨɥɭɱɚɬɦɨɠɟɞɚɫɟ
ɩɪɢɫɬɴɩɢɢɤɴɦɩɚɤɟɬɢɪɚɧɟɜ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ȼɫɢɱɤɢ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɥɢ ɧɚ
ɫɪɟɳɚɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɤɚɣɫɢɢ ɢ ɱɟɪɟɲɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚ ɩɪɟɞ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɬɟ ɬɴɪɝɨɜɰɢ ɫɜɨɢɬɟ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɡɚ ɛɢɡɧɟɫ  ɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɧɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɫɤɚɣɫɢɢɫɨɪɬɨɜɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɢɬɧ
ɇɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɫɪɟɳɚɬɚ ɛɟ
ɩɨɫɬɚɜɟɧɨ ɫ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ
ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɋɬɚɧɰɢɹɬɚ ɧɚ
ɤɚɣɫɢɹɬɚɜɋɢɥɢɫɬɪɚɨɬɧɟɣɧɢɹɞɢɪɟɤɬɨɪɞɨɰɞɪɅɸɥɹɧɚ
ɂɜɚɧɨɜɚ ɋɬɚɧɰɢɹɬɚ ɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɬɨɧɚɭɱɧɨɡɜɟɧɨɜɫɢɫɬɟɦɚɬɚ ɧɚ ɋɟɥɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɤɚ

ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɤɴɦ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɨɬɨ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɱɢɣɬɨ ɨɛɟɤɬ
ɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɟ ɤɚɣɫɢɟɜɚɬɚ
ɤɭɥɬɭɪɚ ɋɥɟɞ ɜɥɢɡɚɧɟɬɨ ɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɜȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɫɴɸɡ
ɩɥɨɳɢɬɟ ɫ ɤɚɣɫɢɢ ɫɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢɫɟɝɚɬɟɫɚɯɢɥɢɥɹɞɢ
ɯɟɤɬɚɪɚɜɫɬɪɚɧɚɬɚɚɫɚɦɨɜ
ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬ  ɧɚɞ
 ɯɟɤɬɚɪɚ ɇɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɢɬɟ ɫɨɪɬɨɜɟ ɤɚɣɫɢɢ ɫɚ ɍɧɝɚɪɫɤɢ ɫɨɪɬ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ
ɤɨɦɩɨɬɧɚɄɢɲɢɧɟɜɫɤɚɪɚɧɧɚ
ɋɬɚɪɤɴɪɥɢɨɪɢɧɞɠɆɨɞɟɫɬɨ
Ɇɴɪɤɭɥɟɳɢ Ɋɨɤɫɚɧɚ Ⱦɟɥɦɚɫɬ ɏɚɪɨɞɠɟɦ ɏɚɪɤɨɬ ɇɸ
ɞɠɴɪɫɢ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢ ɫɨɪɬɨɜɟɫɚɫɴɳɨȺɭɪɨɪɚȾɚɪɢɧɚ
Ȼɨɪɹɧɚɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɤɴɫɧɚ
ɂɫɬɴɪȾɪɴɫɬɴɪɢɞɪ
ȼɤɪɚɹɧɚɪɚɛɨɬɧɚɬɚɫɪɟɳɚ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɬɟɝɨɫɬɢɩɨɫɟɬɢɯɚɢ
ɤɚɣɫɢɟɜɢɦɚɫɢɜɢ

За вас работодатели!
Агенция по заетостта, Дирекция “Бюро по труда”- Тутракан
Уведомява работодателите от общините Тутракан и Главиница,
че разполага с финансови средства за сключване на договори за
ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона
за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през март 2015 г., както следва:
1. Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни
младежи до 29-годишна възраст (чл.36, ал.1 от ЗНЗ) - 7098 лв.
2.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица
до 29-годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили
образованието си (чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ) - 2310 лв.
3. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до
29-годишна възраст, завършили средно или висше образование и
без трудов стаж (чл.36б от ЗНЗ) - 2706 лв.
4. Насърчаване на работодатели да разкриват работни места за
чиракуване за безработни лица до 29 годишна възраст (чл.41а от
ЗНЗ) - 2239 лв.
5. Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица
до 29 год. възраст (чл. 41а от ЗНЗ) - 806 лв.

6. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за
стажуване (чл. 46 от ЗНЗ) - 2243 лв.
7. Насърчаване на работодатели-микропредприятия да разкриват
работни места, като се субсидират първите 5 разкрити работни места
(чл.50 от ЗНЗ) - 2252 лв.
8. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за
наемане на безработни лица с трайно намалена работоспособност
(чл.52, ал.1 от ЗНЗ) - 2416 лв.
9. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места
за наемане на майки с деца от 3 до 5-годишна възраст (чл.53а от
ЗНЗ) - 2473 лв.
10. Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - 2255 лв.
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни
места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване
на обявата (в периода от 16.03.2015 до 23.03.2015 г., включително).
Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро
по труда" - Тутракан, ул. "Трансмариска” № 10, стая 9, както и на тел.
0866/60133.

Приет е Интегрираният план на Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
а извънредно заседание на Общинския
съвет, проведено в
началото на работния ден
на 16 март, бе приет и одобрен "Интегриран план за
градско възстановяване и
развитие на гр. Тутракан".
Той е насочен към устойчиво и трайно преодоляване
на високата концентрация
на икономически, природни
и социални проблеми, чрез
интегриране и координирано управление на различни
финансови инструменти и
секторни политики в ця-
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лата градска територия.
Чрез него е изготвен пълен
анализ на икономическото,
социалното и културното
състояние на Тутракан
Изработен е на база предложения на гражданите,
които в рамките на три
месеца проведоха няколко
кръгли маси. Сред включените предложения са
обновяване и подобряване
здравната, социалната,
културната и туристическата инфраструктура,
изграждане на закрита лодкостоянка, обновяване на
градския пазар, въвеждане

на пакет от електронни услуги за бизнеса и
населението, активно
трансгранично сътрудничество, подобряване
образователната инфраструктура и повишаване качеството
на образованието и
адаптирането му към
нуждите на местното
население, разнообразяване на извънучилищните занимания и др.
Общата стойност
на дейностите, които
са включени в него
надхвърля 42,5 млн.
лв., които Общината
трябва да реализира
до 2020 г.
Планът е изработен
по проект "Изготвяне
на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Тутракан като
център на агломерационен
ареал", който е финансиран от Европейския фонд
за регионално развитие и
държавния бюджет.
В точка "Разни" кметът
на общината д-р Димитър
Стефанов информира за
резултатите от срещите,
които е провел в столицата. По Норвежката програма ще бъде финансиран
проект за дигитализация на
Историческия музей в града

на стойност 180 хил.евро.
Така музеят в Тутракан ще
е първият дигитализиран в
страната.
След среща с министъра на културата Вежди
Рашидов, става ясно, че
Мемориалният комплекс
"Военна гробница - 1916 г."
край с. Шуменци до месец
време ще бъде обявен за
паметник от национално
значение и ще е сред 160
подобни обекта, които ще
се финансират от държавата.
През тази година от
Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда (ПУДООС) ще бъдат
финансирани 4 проекта на
общината.
Другите новини, които
научиха общинските съветници са, че пристанището
в Тутракан може да мине в
собственост и управление
от Общината, а резултатът от срещата с финансовия министър Владислав
Горанов - за подобряване
на инфраструктурата на
Общината ще бъдат отпуснати между 600 и 800
хил.лв.
Следващото заседание на
Общински съвет-Тутракан,
редовно по своя характер,
ще се проведе на 26 март.

Телефонни измамници отново
атакуват, 69-годишна тутраканка
олеква с 1500 евро
Не давайте пари и ценности на непознати по никакъв
повод, съветват криминалисти
елефонни измамници са
атакували масово Силистренска област през почивните дни. В полицията са получени
множество сигнали на граждани,
получили обаждане с искане на
пари, основно по популярната
схема за помощ на близък в беда.
Голямата част от хората са разпознали престъпните схеми, без да се
поддадат, но три жени са попаднали в капана на измамниците.
Две от тях - силистренка на 78
години и 63-годишна жена от Тутракан, били измамени по идентичен начин. Те получили обаждане
по телефона от мъж, представящ
се за лекар, който им съобщил,
че дъщерите им се намират в
болница в критично състояние и
поискал пари за спешно лечение.
Така първата жена доброволно
предала на непознат 1000 лв., а
втората – 1500 евро.
Различна схема била приложена
към третата жертва – 78-годишна
жена от областния град. Тя била
поканена по телефона да участва
в изобличаването на телефонни
измамници от мъж, представящ
се за полицейски инспектор. За
целта трябвало да постави в плик
наличните си пари и ценности и
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да ги хвърли през прозореца, за
да може мошениците да бъдат заловени на местопроизшествието.
Вярвайки, че помага на полицията,
жената се разделила с 440 лв. и
златни пръстен, халка и ланец.
Освобождаване от наказателна
отговорност след тежко ПТП;
нужда от спешно лечение; близък,
заразен с ебола; освобождаване
на колет от чужбина; печалба от
лотарията – това са сред найпопулярните сценарии за телефонни измами. Възможни са
обаче и други престъпни схеми,
предупреждават криминалисти.
Общото между тях е телефонното
обаждане с искане на пари.
Затова за пореден път криминалистите предупреждават гражданите да не се доверяват, в случай
че получат подобно обаждане
независимо под какъв претекст.
За да се уверят в самоличността
на своя близък, да търсят обратна
връзка с него или да се свържат
с други общи познати и роднини.
В никакъв случай да не дават
пари на непознати. При всяко
съмнително обаждане, преди да
предприемат каквото и да било,
да потърсят връзка с полицията
“ТГ”
на тел. 112.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007- 2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет на Република България

Договор: BG161PO001/5-03/2013/018
ПРОЕКТ "ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ТУТРАКАН КАТО ЦЕНТЪР НА АГЛОМЕРАЦИОНЕН АРЕАЛ"
лед първото обществено обсъждане на резултатите от целевия и проблемен
анализ за изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие
на град Тутракан, на 20.02.2015 г. се проведе и второ /финално/ обществено
обсъждане, което имаше за цел да бъде представен индикативният списък на програмата за реализация, включващ списък с проектите, бюджет /с предварителни
стойности/, възможните източници и форми за финансиране, план-график за реализация на проектите,
както и индикаторите
за наблюдение и оценка
на реализацията на интегрирания план.
В заседателната зала
на Общински съвет Тутракан бе представена
методиката за определяне на проектите
и се отразиха мнения,
препоръки и предложения преди окончателното представяне за
одобрение на Плана от
общинските съветници
на извънредна сесия
на 16.03.2015 г. , което е важна част от изпълнението на проекта по договор
BG161РО001/5-03/2013/018 „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване
и развитие на град Тутракан като център на агломерационен ареал" по Схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/5-03/2013 “Подкрепа
за Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II" на Оперативна
програма „Регионално Развитие” 2007-2013.
Проектните предложения, оформени на база анализа и предложенията от първото
обществено обсъждане, както и от постъпилите след него допълнения и идеи от
граждани и организации, са структурирани в няколко проектни групи:
Проектна група 1: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност
Проектна група 2: Подобряване на градската околна среда
Проектна група 3: Обновяване на социална и здравна инфраструктура и повишаване качеството на социалните услуги
Проектна група 4: Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование
и обучение, повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания
Проектна група 5: Обновяване на културна и туристическа инфраструктура,
развитие на услугите в тях
Проектна група 6: Обновяване на общински терени и сгради, за предоставяне на

С

нови функции и услуги
Проектна група 7: Съживяване и развитие на
местната икономика
Проектна група 8: Административно обслужване
Проектна група 9: Активно трансгранично сътрудничество
Проектът на Интегриран
план за градско възстановяване и развитие на
град Тутракан бе приет
от общинските съветници на сесия, проведена на
16.03.2015 г.
Предстои внасянето му за одобрение от Управляващия орган на ОПРР в срок до
20.03.2015 г.
Подробна информация можете да намерите на страницата на проекта: http://
ipgvr.bggis.com/Portals/8/
IPGVR%20Tutrakan%20-%20
FINAL%20-%2020.02.pdf
Този документ е създаден в рамките на
проект„Изготвяне на
интегриран план за градско възстановяване и
развитие на град Тутракан като център на
агломерационен ареал“,
осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието
на публикацията се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.
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състояния, които могат
да се получат при самото
освобождаване на тумора.
Благодарение на бързата
реакция на гинеколозите,
които бързо клампираха
съдовете свързани с храненето на тумора, нещата
преминаха без проблем.
Жената понесе много добре
анестезията".
Екипът осъществил операцията е д-р Любомир
Бойчев, д-р Богомил Бойчев,
д-р Павел Ангелов, д-р Деян
Малчев, анестезиологът
д-р Стоянка Димова, анесСтоянка Димова, анесте- тезиологична сестра Нихал
зиолог, началник на ОАИЛ в
тутраканската болница. И
рискът при самата операция не бяха толкова самите
разрези и отстраняването,
а имаше тромбогенен риск за тромбози. Защото първо
е с предхождащ инсулт и
второ - самото притискане
и декомпресията на коремната аорта са изключително животозастрашаващи

10-килограмов тумор от корем
извадиха при операция
в тутраканската болница
от стр. 1 туморна формация.
Туморът е открит във
Вътрешно отделение, където е лежала две седмици
преди това. Установено е,
че е от яйчников произход,
след което екипът на д-р
Любомир Бойчев предприема животоспасяващата
операция.
Този тумор, според думите на жената, е прорастнал за месец-два. Обслуж-

тумор.
"Операцията беше твърде рискова, заради общото
увредено състояние на пациентката и в малко болници колеги биха се наели да
я на направят" - коментира
д-р Бойчев.
Жената е била с предхождащ инсулт прекаран
преди 14 години и с огромна

ването й е станало съвсем
трудно - затруднено дишане, дихателна недостатъчност, сърдечните проблеми
се задълбочили.
"Това е една изключително рискована операция
и малко болници биха се
наели при това увредено
състояние и на тези години на пациентката да
направят такава операция., категорична е и д-р

Молла и мед. сестра Димитричка Неделчева.
Операцията е продължила
2,5 часа. Възстановяването
на пациентката, която
е от Тутракан, протича
гладко - още на следващата
сутрин тя станала, разходила се и искала да бъде
седнала. А докато четете
тези редове, тя сигурно
вече е изписана...
Прочее, пациентката и
нейните близки благодарят
на целия екип: "Да са живи
и здрави всички доктори и
сестри!"

И "Орфеева дарба" е покорена! Йоана със сребърен медал!
едемгодишната Йоана Димитрова участва в Националния детско-юношески
конкурс за музикално изкуство
„Орфеева дарба“ и спечели сребърен медал. Тя се състезава с още
56 даровити деца от България в
първа възрастова група - от 4 до
7 години.
Голямото отличие й бе връчено
от председателя на журито - композиторът Красимир Милетков.
Йоана е първокласничка в СОУ
"Йордан Йовков"-Тутракан и на
силния конкурс представя училището. Тя се подготвя при Наталия
Констатинова.

С

Златен и сребърен медал за децата от ДВГ ”Слънчева
усмивка” и ДВГ "Усмивчица” при Общински център за
извънучилищни дейности - Тутракан
от стр. 1
100 участници в различни
възрастови групи и съвсем
заслужено завоюваха призовите места.
Авторитетното жури,
в чийто състав са популярната поп изпълнителка
Мими Иванова, Мая Райкова
– БНР, Доротея Петрова
– БНР – продуцент на детски предавания, Красимир
Милетков – композитор,
отличи тутраканските
деца с още две награди.
Шестгодишната Пламена
Георгиева получи поощрителна награда с Грамота
за отлично представяне,
а осемгодишната Ивет
Димитрова - с Грамота
за отлично представяне
Въпреки многобройните
участници в конкурса – над
1000, и голямото чакане
на поредните изпълнения,

СОУ "Йордан Йовков", Тутракан:

“IT Знайко+”
децата от Тутракан обединиха сили и показаха, че
са №1!
Прекрасното изпълнение
на всички донесе и Специална награда за най-добър
вокален педагог на тяхната ръководителка Доротея
Бальовска.
Децата и техните родителите искрено благодарят на Община Тутракан и
лично на Кмета д-р Димитър Стефанов, както и на
зам.-кмета Петя Василева
за доверието и подкрепата!
И още нещо изключително съществено - организаторите на „Орфеева
дарба”, впечатлени от
тутраканската вокална
школа, поканиха предварително формациите на
конкурса пред 2016 г., за
да вдигнат неговото ниво
и при следващото му издание!

торият кръг на Националното състезание по информационни
технологии “IT Знайко+” се
проведе на 14 март 2015 г.,
информират във Фейсбук
от тутраканското СОУ
"Йордан Йовков".
"От училището участваха ученици от 5 до 8 клас.
Те имаха възможност да

В

изработят на място текстов документ, презентация, видеоклип, както и да
нарисуват свои рисунки по
темите „Приказен пъзел“
или „Тийн свят – за по-добър
свят“.
През януари 2015 година
се проведе първия кръг на
състезанието. В „А“ група
се класираха учениците

Гюлнур Нуржан Кяшиф от 6б
клас, Денислав Златков Маринов от 7а клас и Теодора
Николова Атанасова от 8б
клас. Техните проекти на
тема „Ретро парад“ бяха
оценени с най-много точки, затова имаха право да
участват във втория кръг
на състезанието, без да
заплащат такса-участие.
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"Добруджански кукери" на път
да стане традиционен събор
Калина ГРЪНЧАРОВА
истински празник се превърна проведения на 15
март събор "Добруджански кукери-2015" в село Варненци.
Предварително обявен за общински, той се превърна в областен и
даже в регионален и международен. Защото в него се включиха
състави не само от Силистренска

В

бяха зам.-областният управител на
област Силистра Младен Минчев,
председателят на Общински съветТутракан Данаил Николов, зам.кметът на община Тутракан Петя
Князова-Василева и зам.-кметът
на Кирнодж Йон Щефан.
"Поздравления за това, че съхранявате традицията! Догодина
успехът ви да бъде още по-голям,

лошото време!"
"Интересно се живее във Варненци, изтъкна в приветствените
си думи към участниците и присъстващите кметският наместник

област, но и от съседните Русенска и Шуменска... и от също тъй
съседна Румъния - от приятелското
селище Кирнодж.
Събитието се организира от
Община Тутракан и НЧ "Светлина
- 1904 г.", част е от общинския
Културния календар и има състезателен характер.
Официални гости тази година

включиха освен самодейките, още
кметският наместник и секретарят
на читалището Олга Атанасова, започна същинската част на събора.
Както се казва - могат да съжаляват всички, от близко и далече,
които по една или друга причина не
дойдоха на празника във Варненци.
Всички кукерски и маскарадни групи - джамалите от Кошов, Русенско, арапите от шуменския квартал
с многозначително име "Макак",
калипетренци, кайнарджанци, беличани, царсамуилци, домакините
от Варненци и румънските кукери,
показаха от сърце традициите на
своите населени места и създадоха
истинско настроение у присъстващите.
Звън от чанове, интересни кукерски маски и маскарадни кос"Дойдохме да участваме във втотюми, обичаи различни от близко
рия фестивал на кукувиците, каза
и далеч създадоха празничната
румънският зам.-кмет Йон Щефан.
Община Кирнодж е в прекрасни
отношения с община Тутракан.

участниците повече!" - каза по
време на откриването на събора
зам.-областният управител Младен
Минчев.
"Гордеем се с вас, за това което
правите заедно с Оля Атанасова,
отбеляза в словото си зам.-кметът
Петя Князова-Василева. - Нека с
днешния празник да пропъдим
атмосфера, а журито в същото
време имаше нелеката задача да
оцени и разпредели предвидените
награди.
За обреден кукерски обичай
наградата отиде при кукерска
група "Арапи" към НЧ "Просвета",
гр. Шумен, кв. "Макак", за обреден
обичай сред маскарадните групи
бе отличена групата при НЧ "Отец
Паисий" - с. Кайнарджа, а за благословия - групата при НЧ "Искра",
с. Цар Самуил.
Награди получиха още кукерската група при НЧ "Пробуда", с.
Калипетрово - за обреден танц,
за най-атрактивно представяне
- кукерската група "Джамал" към

Снежана Михайлова. Село Варненци е известно със своите уникални
кукери - високи, стройни, облечени
в черно, със страшни маски и
магически танци, те гонят злите
духове обхождайки всеки дом с
пожелание за здраве и благополучие. Приятно ми е да открия
областния събор "Добруджански
кукери". На всички участници пожелавам достойно представяне,
а на гостите и жителите от селото
приятни мигове с магическите
танци на добруджанските и румънските кукери."

Нашето населено място, което
се намира срещу Тутракан има
същия обичай, който се нарича не
"кукери", а "кукувица". Този обичай
ни кара да се обединим и да се
чувстваме добре на двата бряга на
Дунав. Дойдохме с голямо желание тук и се чувстваме прекрасно.
Весел празник ви пожелаваме!"
Организаторите получиха Поздравителен адрес и от областния
управител Стоян Бонев.
А след официалната част и специалното поздравление от домакините с народен танц, в който се

НЧ "Просвета" от русенското село
Кошов, за най-атрактивни костюми
- маскарадна група "Бразая" към НЧ
"Христо Ботев" в с. Белица.
С Наградата на кмета на Община
Тутракан д-р Димитър Стефанов бе
отличена групата "Черни кукери с
ръководител Димитър Добрев"
към читалището на домакините
от с. Варненци, а с Грамота за
приятелско участие бе наградена
кукерската група от румънското
селище Кирнодж.
Организаторите от читалището
благодариха и на спомоществователите на събора - Община Тутракан, фирма "Дидо-73", Стефан Михайлов и "Младенова изба" и Людмил Венков от НЧ "Н.Й.Вапцаров".
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Да се уведомяват ли третите лица кой
иска информация за тях?

Фани Давидова, Адвокат, ПДИ
информационния бюлетин на Програма
Достъп до информация (ПДИ) неведнъж сме
коментирали проблемите,
които поставя предвиденото в Закона за достъп
до обществена информация
(ЗДОИ) ограничение на правото на достъп до информация – защита на третото лице. Това е най-често
срещаното основание, с
което администрацията се
мотивира, когато отказва
информация. В настоящия
коментар отново повдигаме въпроса за защитата
на третите лица, но ще
коментираме прилагането
на процедурата по искане
на тяхното съгласие за
предоставяне на достъп
до определена информация.
През лятото на 2014 г.
журналистът Росен Босев
внася заявление за достъп

В

до информация до министъра на правосъдието, с
което иска да му се предоставят документи, свързани с дейността на двама
зам. министри, както и за
дейностите на други служители по управление на
проекти, финансирани по
програма ОПАК. В предвидения от закона срок Босев
получава уведомление, че
срокът за предоставянето на информацията е
удължен във връзка с прилагането на разпоредбата
на чл.31,ал.2 от ЗДОИ,
съгласно която са изпратени искания за съгласие
на третите лица. След
изтичането на удължения
срок по чл.31,ал.1 от ЗДОИ
журналистът не получава
отговор от министерството, но започва да получава
обаждания от различни
служители, разтревожени
че са обект на журналистическо разследване.
Казусът се повтаря и
с журналистката Доротея Дачкова, която търси
информация, свързана с
възнаграждения на членовете на ВСС и служители
в неговата администрация.
Засегнатите трети лица
звънят на журналистката
и искат обяснения защо
търси информация за тях.
Същото се случва и при
искането на Дачкова да й
бъде предоставена информация, свързана с дейност
на служители на Софийски
градски съд.
В практиката на ПДИ

Хепатит и скарлатина в Силистренско
ет случая на остър
вирусен хепатит са
потвърдени през февруари в област Силистра.
Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция.
Трима заболели от вирусен
хепатит А са от община
Главиница и един от община
Дулово Огнищата в селата
Голеш, Зарник и Богданци
вече са оздравени, след
като е изтекъл един пълен
инкубационен период, без
да са регистрирани нови
случаи. Последният заболял
от гр. Дулово е дете от
същото огнище. В община
Главиница заболелите от
остър вирусен хепатит А
са 3 деца в доучилищна и
училищна възраст. Наблюда-

П

ва се спад при дихателните
инфекции. Намалял е броят
на заболелите от варицела.
През февруари преобладават болните деца в доучилищна възраст от община
Тутракан. Регистриран е и
един болен от скарлатина.
След рязкото повишаване на
заболяемостта от остри
респираторни заболявания
през януари, през февруари
тя се колеба в границите
на високите стойности. Съобщени са 239 заболели при
252 за предходния месец.
Най-висока е била заболяемостта във възрастовата
група 0-4 г., следвана от
5-14 г. Останалите възрастови групи са представени
по-слабо.
“ТГ”

Започна приемът на документи
за компенсации на пчеларите
ÄɁɚɩɨɱɧɚ ɩɪɢɟɦɴɬ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ
ɡɚ ɩɱɟɥɚɪɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɢɦɚɬ
ɭɧɢɳɨɠɟɧɢɨɬɧɚɜɨɞɧɟɧɢɹɬɚ
ɩɱɟɥɧɢɫɟɦɟɣɫɬɜɚ´ɫɴɨɛɳɢ
ȾɚɧɢɟɥɚɑɟɥɟɛɢɟɜɚɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɋɴɸɡɚɧɚɩɱɟɥɚɪɢɬɟɜɒɭɦɟɧɌɹɭɬɨɱɧɢɱɟɡɚ
ɞɚɫɟɭɞɨɫɬɨɜɟɪɢɭɧɢɳɨɠɚɜɚɧɟɬɨɧɚɩɱɟɥɧɢɫɟɦɟɣɫɬɜɚ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɤɨɧɫɬɚɬɢɜɟɧɩɪɨɬɨɤɨɥÄȼɫɟɨɳɟ
ɧɟɫɚɹɫɧɢɫɭɦɢɬɟɤɨɢɬɨɳɟ
ɫɟ ɢɡɩɥɚɳɚɬ ɧɚ ɩɱɟɥɚɪɢɬɟ
ɬɴɣɤɚɬɨɬɨɜɚɟɧɨɜɚɫɯɟɦɚ
ɢ ɛɟɲɟ ɫɴɡɞɚɞɟɧɚ ɜ ɪɟɡɭɥɬɚɬɧɚɧɚɲɟɬɨɧɚɫɬɨɹɜɚɧɟ´
ɞɨɩɴɥɧɢɑɟɥɟɛɢɟɜɚ
Ɉɬ ɞɪɭɝɚ ɛɪɚɧɲɨɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹɬɚ ɧɚ
ɩɱɟɥɚɪɢɬɟ ɧɚɫɬɨɹɜɚɬ ɡɚ

ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚ ɫɭɛɫɢɞɢɢɬɟ
ɡɚɤɨɲɟɪɨɬɥɜɧɚɥɜ
ɧɚɝɨɞɢɧɚɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ
ɢɫɤɚɬ ɫɬɪɨɝ ɤɨɧɬɪɨɥ ɫɪɟɳɭ
ɩɨɫɟɝɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨɜɴɪɯɭɩɱɟɥɧɢɤɨɲɟɪɢɤɚɤɬɨɢɡɚɛɪɚɧɚ
ɡɚ ɞɧɟɜɧɨɬɨ ɩɪɴɫɤɚɧɟ ɧɚ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɚɧɢɟɥɚ ɑɟɥɟɛɢɟɜɚ ɩɪɢɩɨɦɧɢ ɱɟ ɫ ɧɨɜɨɩɪɢɟɬɢɹ
Ɂɚɤɨɧɡɚɡɚɳɢɬɚɧɚɪɚɫɬɟɧɢɹɬɚ ɫɟ ɡɚɛɪɚɧɢ ɩɪɴɫɤɚɧɟɬɨ
ɨɬ ɜɴɡɞɭɯɚ Ɍɹ ɞɨɩɴɥɧɢ ɱɟ
ɧɚɡɟɦɧɨɬɨ ɩɪɴɫɤɚɧɟ ɟ ɩɨ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ ɡɚ ɩɱɟɥɢɬɟ Ɉɬ
ɋɴɸɡɚ ɳɟ ɧɚɫɬɨɹɜɚɬ ɞɚ ɫɟ
ɭɞɴɥɠɢ ɦɨɪɚɬɨɪɢɭɦɴɬ ɡɚ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɧɟɨɧɢɤɨɬɢɧɨɜɢɩɟɫɬɢɰɢɞɢɁɚɛɪɚɧɚɬɚ
ɡɚɩɪɟɩɚɪɚɬɢɬɟɟɞɨɤɪɚɹɧɚ
ɝ
“ТГ”

също има подобни примери.
В рамките на годишните
ни одити на активната
прозрачност на институциите, подаваме електронни заявления за достъп до
информация. След което
разтревожени трети лица
се интересуват кои сме
и защо търсим информация относно договори за
обществени поръчки, по
които те са страна.
Оказва се, че след получено заявление за достъп
до информация, администрацията често пъти го
препраща до засегнатото
трето лице заедно с данните на заявителя. Особено, ако третите лица са
търговски дружества или
физически лица, страни по
различни договори с администрацията.
Допустимо ли е това? Допуска ли ЗДОИ чрез искането на съгласие на третите
засегнати лица, същите да
се уведомяват кой е искал
информация за тях?
Преди да обсъдим този
въпрос, нека отбележим,
че ограничението - защита интересите на трето
лице, би следвало да се
прилага в ограничен брой
случаи. Защото обхваща
единствено информация, съдържаща търговска тайна
или защитени лични данни,
а търсенето на подобна
информация де факто се
случва сравнително рядко.

Съгласието на третото
лице изобщо не следва да
се търси, когато то също
е задължен по ЗДОИ субект
– това гласи нормата на
чл.31, ал.5 ЗДОИ. Независимо от текста на разпоредбата обаче, администрацията почти винаги търси
съгласие за предоставяне
на информация, въпреки че
третото лице е или публичноправна организация,
или друг задължен да предоставя информация субект
по смисъла на чл.3, ЗДОИ.
Необходимо ли е да се
уведомяват третите лица
кой иска информация за тях?
ЗДОИ не предвижда как
точно да се уведоми третото лице – дали да му се
изпрати копие от заявлението или с обикновено писмо
да се поиска съгласието му
като се опише каква информация търси заявителят.
В определение на ВАС
3335/13.04.2005 г. по а.д.
3169/05 г. се казва: „Достъпът до обществена информация е явление, вътрешно
присъщо (иманентно) на
гражданското общество.
Затова чл. 41 от Конституцията на РБългария, посветен на правото на информация, започва така: "Всеки
има право".
Ето защо от гледна точка на администрацията и
на евентуално засегнатото
трето лице въпросът КОЙ
е търсил съответната ин-

29 април - 3 май 2015 г.
Екскурзия с автобус - 5 дни/3 нощувки

Венеция - Падуа - Верона
Програма
1-ви ден: Отпътуване в 20:00 ч. от Тутракан към Любляна, Словения
2-ри ден: Пристигане в Любляна. Настаняване в хотел. Пешеходна разходка - крайбрежната алея на р. Любляница, централния площад с францисканската църква "Благовещение". Свободно време. Нощувка.
3-ти ден: Закуска. Отпътуване за Венеция – пътуване с корабче от
Пунта Сабиони до Венеция. Туристическа програма: площад "Сан Марко",
едноименната базилика, Камбанарията, Дворецът на дожите; Мостът
на въздишките. Разходка до моста "Риалто" . По желание посещение на
“Двореца на Дожите". Свободно време. Отпътуване за хотела. Нощувка.
4-ти ден: Закуска. Отпътуване за Падуа. Пешеходна разходка в центъра
на Падуа: базиликата "Сан Антонио", площад Прато дела Вале – един от
най-големите площади в Европа. Отпътуване за Верона - градът на Ромео
и Жулиета.
Туристическа програма: Арена Ди Верона - Амфитеатър създаден през I
век от н. е., на него са се водели гладиаторски борби и рицарски турнири,
в днешни времена - една от големите оперни сцени. Къщата на Жулиета.
Свободно време. Връщане в хотела. Нощувка.
5-ти ден: Ранна закуска и отпътуване за България – едната почивка ще
бъде в Загреб – столицата на Хърватия.
ЦЕНА: 445 лв.; Цената включва:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания, пътни
такси и паркинги
- 2 нощувки със закуска в хотел 2/3* в района на Венеция
- 1 нощувка със закуска в хотел 3* в Любляна
- city tax - задължителна такса във всеки хотел в Италия – 4 лева /2
евро/турист/ден
- туристическа програма и екскурзоводско обслужване, медицинска
застраховка, снимка за спомен
Цената не включва:
Корабче от Пунта Сабиони до Венеция (отиване и връщане) – 20 евро
Входни такси за музеите: Комбиниран билет за Двореца на дожите, Музея
Корер, Археологическия музей и Сансовиновата библиотека във Венеция:
16 евро възрастен, 8 евро младежи до 25 години; Базиликата Сан Марко
– основен наос – безплатно, Златният олтар – 2.00 евро; Камбанарията
на Базиликата Сан Марко: 8 евро; Арена ди Верона - 6 евро; Къщата на
Жулиета - 6 евро; Разходка с лодка по Канале Гранде: 14 евро
Туроператорът си запазва правото за промяна в последователността на
програмата.
t©ÁÊ½ÑÊÀÄÈÄÀÊÆÏÈÁÉÎÄЛична карта или международен паспорт; за
деца до 18 г. - нотариално заверена родителска декларация от непътуващия/те родител/и – оригинал и копие, копие от акта за раждане, копие от
страницата със снимката в паспорта.
За записване:
Анастасия Якова - 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453
Галерия Венеция: www.salvinia.eu | facebook.com/salvinia.eu

19 - 25.03.2015 г.
формация не е от значение.
За предоставянето на определена информация нямат
значение нито заявителят,
нито причината, нито целта на търсенето. Дори
напротив, поставянето
на зависимост между предоставянето на исканата
информация и интереса на
заявителя би било в противоречие с целта и духа на
ЗДОИ.
Според практиката на
ВАС жалбите, подадени
от физически лица срещу други физически лица,
са ограничени за достъп.
Например – не е редно да
се предоставя достъп до
жалбата или сигналът на
определен гражданин срещу
действия на негов съсед или
друго лице при възникнали
конфликти, неправомерни
действия и пр. Съдът се
мотивира, че гражданите
трябва да се чувстват
спокойни за личната си сигурност при подаването на
жалби и сигнали, както и да
бъдат сигурни, че данни за

тях няма да бъдат предоставени на лицето, срещу
което са подали жалба.
Тук бихме направили аналогия с данните на заявителите по заявления за
достъп до обществена
информация, но донякъде.
Едва ли упражняването на
едно основно човешко право
като правото на достъп до
обществена информация
следва да буди притеснение
за нечия сигурност, въпреки
че има и изключения. И за
да бъдем изчерпателни би
следвало да имаме предвид,
че да обосновем интерес от
защита на личните данни на
заявителите по заявления
за достъп до обществена
информация е въпрос на
конкретен казус.
В заключение: липсва законово основание данните,
идентифициращи заявителите, да се разкриват
пред третите лица. А дали
данните на заявителите
представляват защитени
лични данни е въпрос на
отворена дискусия.

Покана
Управителния съвет на РПК "Напредък", гр.Главиница,
на основание чл.16 от Закона за Кооперациите и чл.23
от Устава на РПК "Напредък", гр.Главиница и решение
№1 от протокол № 1/06.02.2015 г.

Ви кани на

РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
на 28.03.2015 г. от 9:00 часа
в Сладкарница Главиница при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Прекратяване на членство и прием на нови членкооператори в РПК "Напредък".
2. Отчет за работата на УС през 2014 г., насоки
за развитие на кооперацията и приемане на бизнес
програмата за 2015 г.
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет, равносметка на финансовия резултат и разпределение
на печалбата.
4. Приемане на резултатите от извършената финансова ревизия.
5. Доклад за работата на Контролния съвет, заключение по отчета на Управителния съвет и годишния
счетоводен отчет.
6. Изменение и допълнение на Устава на кооперацията.
7. Освобождаване от отговорност на Председателя
на кооперацията, членовете на УС и КС поради изтичане на отчетната 2014 г.
8. Даване пълномощия на УС за вземане на кредит
при необходимост и залог или продажба на кооперативно имущество.
9. Избор на пълномощници за годишното събрание
на РКС-Русе.
Съгласно чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите, при
липса на кворум събранието ще се проведен един час
по-късно, независимо от броя на присъстващите.

Управителният съвет
на ЗК "Лазур-94", гр.Главиница,
обл.Силистренска
Ви кани да присъствате на

Годишното отчетно събрание,
което ще се проведе на 04.04.2015 г. от 9:00 часа
на адрес гр. Главиница, ул. "Раковска" №2, в сградата
на кооперацията, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на нови членове на кооперацията.
2. Освобождаване на членове на кооперацията.
3. Отчет на Управителния съвет на кооперацията
за дейността през 2014 г.
4. Отчет на Контролния съвет на кооперацията за
дейността през 2014 г.
5. Приемане на годишния финансов отчет и разпределение на печалбата.
6. Определяне и утвърждаване на размера на рентните плащания.
7. Разни.
При липса на кворум, съгласно чл.17, ал.2 от Закона
за кооперациите, събранието ще се проведе един час
по-късно, независимо от броя на присъстващите.
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ХОБИ
СМЯХ

 ®¼ÎÆÊ вярно ли е, че при арабите младоженецът разбира какво
представлява жена му чак след сватбата?
- Не е само при арабите сине, навсякъде е така..
Утрото на 8 Март. Тя се събужда и тръгва към банята. От кухнята се
раздава нетърпящ възражение вик: "Кучко, веднага се връщай в спалнята! Сега ще ти сервирам закуска и кафе в леглото!"
Мъж пазарува в магазина за 8-ми март. Продавачката пита:
- За съпругата, или нещо по-скъпо?
Жена звъни на Бърза помощ:
- Помощ, мъжът ми пи бензин и вече два часа тича из двора!
- Спокойно, госпожо, като му свърши бензинът, ще спре.
Следовател към обвиняем:
- Имате ли алиби за времето на престъплението?
- Да, в каква валута го искате?
©¼ËÁÎÈÇ¼ÀÁÂ се приближава до атрактивна девойка на бара и смело
я пита: - Какво ще пиеш?
Девойката бавно оглежда младежа от глава до пети, усмихва се
доволно и му прошепва нежно на ухо: - Противозачатъчни...
Той: – Мила, как направи това прекрасно тяло?
Тя: – С плуване.
Той: – …да си беше топнала малко и главата…
½Á ÕÊ ти е синьо окото?
- Щото жената ме бушонира…
- И защо?
- Говорех й на ти!
- Че то заради това не бият!
- Бият, бият…
- Е как така бият, бе, пич?
- Ми лежа си аз на леглото, а тя ме подбутва и вика „Абе, ние отдавна
не сме правили секс!“, а аз й викам: „Не ние, а ти!“
¾ÁÈÏÒÆÄ си говорят: - Скъпа, изглеждаш много добре! Как го правиш?
- Занимавам се с народни танци.
- Интересно, а какви?
- Стриптийз...
- А... стриптийзът... народен танц ли е?
- Не знам... На народа му харесва...

Малки обяви
ПРОДАВАМ
място в с. Зафирово - 8 дка в регулация ток, вода и ограда.
За допълнителна информация на тел.:
0887 932 244 и 0889 307 737

"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

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

Механа "МЕЛАНИ"

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

Сканди

СУДОКУ

19 - 25.03.2015 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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НЧ "Искра -1928 г.”, с. Цар Самуил:

Футбол

В два поредни дни на фестивали
отличи с Грамота.
На следващия ден - 15
март, група от читалището участва във Втория областен фестивал
”Добруджански кукери”
в с.Варненци. Там представихме нашата „Бразая”. Получихме Диплом
за Благословия и добро
представяне, а също и
парична награда.
Благодаря Ви самодейци, че поддържате и
пазите традициите на
нашето село и представяте читалището
достойно.
Румянка ЛАЗАРОВА, Секретар
лубът за народни
танци към читалището участва в
Четвъртия национален
фестивал на школи и клубове за любители изучаващи български народни
танци „Русчуклийска среща”, който се проведе на
14 март в зала "Дунав"
гр. Русе. Фестивалът,
чийто организатор е
школата за народни танци "Играорци-Русе" с ръководител Богдан Донев,
премина под патронажа

К

на кмета на Русе Пламен
Стоилов.
Жребият ни отреди да
се представим трети
поред от 36 участващи
състави.
Нашият клуб беше заявил участие с две хора
- едното от добруджанската фолклорна област,
а второто от друга област в страната. Представихме се с „Мъжка
сборенка” и „Циганско
хоро” от Пиринска фолклорна област, за което
получихме овациите на
публиката, а журито ни

На 21 и 22 март ще бъдат изиграни срещите от XIII
кръг в Западната група на Областното първенство.
Начало на срещите при юношите е от 14:00 ч., а при
мъжете - от 15:30 ч.
В съботния 21 март ФК ”Левски-96” (Главиница) ще
срещне на свой терен отбора на ФК ”Айдемир”. а ФК
”Заря-2006” (Цар Самуил) ще домакинства среща с
ФК”Добруджа” (Искра).
На 22 март - неделя - ФК ”Ботев-1936” (Иширково) е
гост на ФК ”Спортист” (Преславци).
В този кръг ФК ”Трансмариска” (Тутракан) почива.

Международно признание
на „Кукерландия”`2015 за
школниците от Косара
Сениха НЕАЗИ
ɜɨɟɬɨɦɹɫɬɨɜɩɪɟɫɬɢɠɧɢɹɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧɦɚɫɤɚɪɚɞɟɧɮɟɫɬɢɜɚɥÄɄɭɤɟɪɥɚɧɞɢɹ´C ɜ ɝɪəɦɛɨɥ
ɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɧɚɦɟɪɢɯɚɢɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɨɬɒɤɨɥɚɬɚɩɨɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɧɨ ɢ ɩɪɢɥɨɠɧɨ ɢɡɤɭɫɬɜɨɤɴɦɇɑÄȼɟɞɪɢɧɚ´
ɫ Ʉɨɫɚɪɚ ɑɪɟɡ ɢɡɝɨɬɜɟɧɢɬɟ
ɪɢɫɭɧɤɢɤɟɪɚɦɢɱɧɢɢɝɥɢɧɟɧɢ

С

За втори път "Пътуващо сандъче" в
читалищната библиотека в Нова Черна

Радка СТЕФАНОВА, Библиотекар
тново в читалищната библиотека пристигна „Пътуващо сандъче”. Но този път
е по–различно. Нашите читатели
вече са се докосвали до книгите
от сандъчето през 2013 г. Проект
“Пътуващите сандъчета” е инициатива на Българската библиотечноинформационна асоциация. Идеята
на проекта е модерни детски книги
да пътуват из библиотеките в страната, да бъдат на разположение на
читателите за определен период от
време, а след това да продължават
към следващото населено място,
дало своята заявка за получаване
на пътуващо сандъче. Заявка изпра-

О

тихме и ние и тя беше приета. Към
различни библиотеки в страната
миналата седмица отпътуваха 19
пътуващи сандъчета, едното - №12,
е в нашата библиотека.
По този начин се дава възможност на читателите и от най-малките населени места да се запознаят с
новоиздадени книги и провокират
интереса чрез нестандартната
форма, под която присъстват в
библиотеката.
През месец декември 2014 г.,
в София беше организирана Дарителската акция за набиране на
интересни и нови книги от фондация “Детски книги”, сайт “Аз чета”,
Асоциация “Българска книга” и

буккросинг-общността в България.
А какво е Буккросинг? Буккросинг е световно движение
на любителите на четенето, което съчетава книгите, Интернет и
игрови елементи.То представлява
пускане на книги „на свобода"
(„в дивото“) и проследяване на
техните пътешествия и хората,
чийто живот са докоснали. Това е
възможно благодарение на сайта
на Bookcrossing.com. Книгите в тях
са регистрирани в международния
сайт на пътуващите книги – www.
bookcrossing.com. Колеги от Детски
книги регистрираха тези дарения в
сайта на Буккросинг, за да може
да се проследява къде пътуват
дарените книги.
Такава регистрация направихме
и ние при получаване на „Пътуващото сандъче”,
а по този начин
читателите, ще
знаят къде се
намират книгите.
Пътуващото
сандъче ще гостуват в библиотеката ни - 45
дни, а след това
ще поеме към
следващото населено място,
за да радва и

други читатели.
И ние вече зарадвахме децата от
група „Славейче” във филиала на
ЦДГ „Славянка" и тяхната учителка
Петранка Христова.
Децата бяха много щастливи и
развълнувани, че нещо необикновено се случи при тях - едно сандъче
пълно с книжки направи денят им
още по-щастлив и по-значим.
Книгите са на разположение
на читателите на библиотеката, а
с помощта на библиотекаря ще
зарадваме и децата от други населени места. Една прекрасна инициативата на ББИА и Буккросинг,
която ще накара малки и големи да
споделят по един приятен и забавен
начин книгата, която харесват и да
намерят колкото се може повече
приятели.

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

20 март - Цветана КИРОВА, Общественичка, Тутракан
21 март - Елена ЖЕЛЕВА, Приятелка, Тутракан
21 март - Румяна КАПИНЧЕВА, Бивш зам.-кмет на
община Тутракан
21 март - Керанка ВЕЛИКОВА, Архивар, Община Тутракан
22 март - Ангел ДРУМЕВ, Кмет на с. Старо село,
община Тутракан
22 март - Юнона НИКОЛАЕВА, ДТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

23 март - Румен СИМЕОНОВ, Ротари клеб Тутракан
23 март - Ружди САЛИМ, УС на МИРГ "Главиница-Тутракан-СЛиво поле"
24 март - Веселина ИЛИЕВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
25 март - Мария КИРЯКОВА, Учител, СОУ "Йордан
Йовков", Тутракан
25 март - Нефие РАИМ, Директор на СОУ "Васил Левски", гр.Главиница
25 март - БЛАГОВЕЩЕНИЕ

ɤɭɤɟɪɫɤɢ ɦɚɫɤɢ ɨɬ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ
Ȼɟɪɧɚ ɋɟɡɝɢɧ ȿɛɪɭ ȿɪɤɢɧ 
ȿɦɪɟȿɪɬɚɧȾɠɚɧɫɟɥȽɸɪɫɟɥ
ɒɟɧɧɭɪɒɟɧɨɥɆɟɪɬȽɸɪɫɟɥ
Ȼɢɪɬɚɧɋɟɡɝɢɧɋɟɡɟɪɋɚɛɢɬ
ȿɫɪɚɋɚɛɢɬɂɥɤɟɪɋɟɯɚɬɋɢɛɟɥ Ƚɸɥɱɢɧ  ɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɫɬ ɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬ ɜ ɨɛɢɱɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ
ɡɚ ɫɟɜɟɪɨɢɡɬɨɱɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧ
ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ Ɍɨɜɚ ɨɬ ɫɜɨɹ
ɫɬɪɚɧɚɡɚɫɥɭɠɟɧɨɢɦɞɨɧɟɫɟ
ȾɂɉɅɈɆ ɤɚɬɨ ɩɨɨɳɪɢɬɟɥɧɚ
ɧɚɝɪɚɞɚɡɚɰɹɥɨɫɬɧɨɭɱɚɫɬɢɟ
ɜɴɜɜɬɨɪɚɜɴɡɪɚɫɬɨɜɚɝɪɭɩɚɜ
Ʉɨɧɤɭɪɫɡɚɦɥɚɞɢɯɭɞɨɠɧɢɰɢ
ÄɆɨɹɬɚɄɭɤɟɪɥɚɧɰɢɹ´ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨɬɇɑÄɋɴɝɥɚɫɢɟ´

±ɝɪəɦɛɨɥ
ɋɴɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟɬɨɧɚɦɚɥɤɢɬɟɯɭɞɨɠɧɢɰɢɨɬɫɄɨɫɚɪɚɛɟ
ɫɧɚɞɝɪɭɩɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɬɫɬɪɚɧɚɬɚɢɱɭɠɛɢɧɚ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɬ ɦɚɫɤɚɪɚɞɟɧ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ÄɄɭɤɟɪɥɚɧɞɢɹ´ ɟ ɟɞɢɧ ɨɬ ɧɚɣɞɨɛɪɢɬɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ ɧɚ
ɦɚɫɤɢɪɚɧɢɬɟɢɝɪɢɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
ȼ ɬɚɡɝɨɞɢɲɧɨɬɨ ɫɢ ɏ9,ɬɨ
ɢɡɞɚɧɢɟ ɤɨɟɬɨ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɜ
ɩɟɪɢɨɞɚɨɬɬɢɞɨɦɢɦɚɪɬ
ɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ
ɤɭɤɟɪɫɤɢɬɟ ɝɪɭɩɢ ɨɬ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɢ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɤɴɦ ɩɨɞɨɛɪɨ ɢ
ɩɨɬɨɱɧɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɚɧɟ
ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɬɟ ɨɛɪɟɞɧɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɠɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬ ɧɚ ɦɚɫɤɢɬɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɜɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɬɨɧɚ
ɦɟɫɬɧɢɬɟɨɛɢɱɚɢɢɬɪɚɞɢɰɢɢ
ɋɴɛɢɬɢɟɬɨɟɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɢ ɜ ɧɟɝɨ ɜɡɟɦɚɬ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɫɬɪɚɧɢ ɤɚɬɨ Ƚɴɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ ɏɴɪɜɚɬɫɤɢɉɨɥɲɚɢɞɪɎɟɫɬɢɜɚɥɴɬ
ɟ ɫ ɤɨɧɤɭɪɫɟɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɫɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɨɬɈɛɳɢɧɚəɦɛɨɥ
ɢɈɛɳɢɧɚɌɭɧɞɠɚ

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

