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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 24

Година LIII

18 - 24 юни 2015 г.

Цена 0.60 лв.

Габриела Минчева с награди от три престижни конкурса,
претендент е за национална стипендия
е късметът, а та- ракан Габриела Минчева.
лантът и упоритият
Още в първите дни на
труд белязаха насто- месеца стана ясно първото
ящия месец като късмет- й постижение –
лийски, успешен, носещ
ВТОРА НАГРАДА ЗА
удовлетворение и достоен
финал на учебната година ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ МЕЖза десетокласничката от ДУНАРОДНИЯ КОНКУРС
СОУ „Йордан Йовков“ – Тут-

Н

„ЗАЕДНО В 21 ВЕК“,

организиран от МОН,
Националния дворец на децата, Посолството на Руската федерация в РБългария, Фондация „Устойчиво
развитие на България“,
Синдикатът на българските учители, Руския културно-информационен център.

Конкурсът бе посветен
на 70-годишнината от края
на Втората световна война. Наградата – почивка
в международния лагер в
Камчия.
Под същото мото бе и
вторият конкурс, който
на стр. 5

Спортен център ще бъде изграден
в Главиница
Да помогнем за ремонта
Калина ГРЪНЧАРОВА
имволичната "първа
копка" на Спортния
център бе направена
на 17 юни от кмета на
община Главиница Хюсеин
Хамди, в присъствието на

на Детско отделение! С
Ремонт на
интензивната
стая и обзавеждане на кът за
игра на децата
са най-належащи
сега
Калина ГРЪНЧАРОВА
"Уважаеми родители на
малките ни пациенти, молим за финансова помощ
с цел ремонт на интензивната стая на Детско
отделение и обзавеждане
на кът за игра на децата.
Приемаме с благодарност
и запазени детски дрехи за

на стр. 3

ȾɪȾɢɚɧɚȻɈɃɑȿȼȺ
ɧɚɱɚɥɧɢɤɧɚȾɟɬɫɤɨɨɬɞɟɥɟ
ɧɢɟɧɚɆȻȺɅɌɭɬɪɚɤɚɧ

нуждаещите се, и играчки, с
цел да направим престоя на
болните дечица по-поносим.
Изказвам специална благодарност и уважение към
на стр. 2

"МБАЛ - Тутракан" ЕООД

Наско от Б.Т.Р. на Оffroad Нова Черна:

Страхотно място "Акустика", китари,
е сцената! мажоретки-кокетки...
концерт за всички свои
почитатели ще приключат творческия сезон младите таланти от група
"Акустика" и Школата по китара към НЧ "Н.Й.Вапцаров".
Ръководител и на двете формации е Володя Иванов.
Програмата ще бъде разнообразена и с изпълнения на

С

търси да назначи
Операционна санитарка в АГО
За справка - тел. 0893 353 244
Гл. мед. сестра Ана Петрова

РИЧМАРТ ЕООД
Фабрика за мъжки костюми
Набира: Технолог, бригадир, ОТК,
кроячи, шивачи, гладачи

Предлага:Безплатен транспорт и
мотивиращо заплащане

За контакти:

гр. Русе 7000, ул. Потсдам 10

Тел: 082/821 340

На 19 юни (петък) от 18:00 часа:

на стр. 4

Клуб "Мажоретки-кокетки",
Елица Камбурова, Лора Терзийска, Филип Калчев и др.
Началото на концерта е от
18:00 часа на 19 юни - петък,
на откритата амфитеатрална
сцена в Крайдунавския парк.
При лошо време, концертът ще се
проведе в залата на Общински съвет,
уточняват организаторите. “ТГ”
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РЕГИОН

18 - 24.06.2015 г.

Да помогнем за ремонта на Детско отделение!
НОВИНИ
ПОВТОРНА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕТО
"СИН ЕЗИК" ПО ЖИВОТНИТЕ
11 069 говеда в област Силистра са с повторена
ваксинация срещу заболяването „син език”, информира
д-р Себахтин Халид, директор на Областната дирекция
по безопасност на храните. Очаква се кампанията да
приключи до края на месец юни, като общият броя на
имунизираните животни ще достигне близо 12 000 животни. Докато при овцете процедурата е еднократна,
при говедата след първата се прави и втора ваксинация. „Предстои да обработим само т.нар. уборка,
това са животни, в случая говеда, които са останали
след масовия обхват”, обясни д-р Халид. Той допълни,
че с ваксина срещу „син език” в област Силистра са
обхванати 45 400 овце. Кампанията в региона е преминала спокойно.
ОДОБРЕНИ СА ВСИЧКИ ОПРЕРАТИВНИ
ПРОГРАМИ ЗА БЪЛГАРИЯ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚɤɨɦɢɫɢɹɨɞɨɛɪɢɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟɞɜɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɩɪɨɝɪɚɦɢɡɚȻɴɥɝɚɪɢɹ²ÄɊɟɝɢɨɧɢɜɪɚɫɬɟɠ³
ɢÄɈɤɨɥɧɚɫɪɟɞɚ³ɋɬɨɜɚɪɟɲɟɧɢɟɢɬɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɡɚɩɟɪɢɨɞɚɝɨɞɢɧɚ
ɱɢɹɬɨ ɨɛɳɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɩɨ ɩɨɥɢɬɢɤɚɬɚ
ɧɚɫɛɥɢɠɚɜɚɧɟɧɚȿɋɜɴɡɥɢɡɚɧɚɧɚɞɦɥɪɞɥɜɜɟɱɟ
ɫɚɩɪɢɟɬɢɌɨɜɚɨɛɹɜɢɟɜɪɨɤɨɦɢɫɚɪɹɬɩɨɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚɬɚ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ Ʉɨɪɢɧɚ Ʉɪɟɰɭ ɧɚ ɫɴɜɦɟɫɬɟɧ ɛɪɢɮɢɧɝ ɜ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɤɢɹ ɫɴɜɟɬ ɫ ɦɢɧɢɫɬɴɪ±ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬ Ȼɨɣɤɨ
Ȼɨɪɢɫɨɜ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɬɚɩɨɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚÄɊɟɝɢɨɧɢɜɪɚɫɬɟɠ³ɫɚɧɚ
ɫɬɨɣɧɨɫɬɦɢɥɢɚɪɞɚɥɟɜɚɢɫɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɢɨɬȿɋɩɨ
ɥɢɧɢɹɧɚȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɮɨɧɞɡɚɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟ
Ɂɚɟɞɧɨɫɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨɫɴɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɨɛɳɢɹɬɢɦɪɚɡɦɟɪɧɚɞɯɜɴɪɥɹɦɢɥɢɚɪɞɚɥɜɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚɳɟɞɟɣɫɬɜɚ
ɜ ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɢ ɝɪɚɞɫɤɢɬɟ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɡɚ
ɫɩɪɚɜɹɧɟ ɫ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɢɬɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɫɬɪɚɧɚɬɚ Ɍɹ
ɳɟ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɨ ɫɨɰɢɚɥɧɨ ɩɪɢɨɛɳɚɜɚɧɟ
ɟɧɟɪɝɢɣɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɫɜɴɪɡɚɧɨɫɬɢɡɞɪɚɜɟɨɩɚɡɜɚɧɟ
ɉɨɝɨɥɹɦɚɬɚɱɚɫɬɨɬɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɬɟɳɟɛɴɞɚɬɧɚɫɨɱɟɧɢ
ɤɴɦ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɟɠɟɞɧɟɜɢɟɬɨ ɧɚ ɠɢɜɭɳɢɬɟ ɜ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɝɪɚɞɨɜɟ ɢ ɬɟɯɧɢɬɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ Ɂɚ ɩɴɪɜɢ
ɩɴɬɩɨɦɨɳɬɚɳɟɫɟɛɚɡɢɪɚɧɚɫɬɪɚɬɟɝɢɢɫɴɱɟɬɚɜɚɳɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɢɜɢɞɨɜɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɡɚɭɫɬɨɣɱɢɜɨ
ɝɪɚɞɫɤɨɪɚɡɜɢɬɢɟɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢɨɬɝɪɚɞɫɤɢɬɟɨɪɝɚɧɢ
ɉɪɹɤɚɪɨɥɹɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚɨɬȿɋɳɟ
ɢɦɚɬɝɪɚɞɫɤɢɰɟɧɬɴɪɚɜȻɴɥɝɚɪɢɹɈɬɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɳɟɛɴɞɟɧɚɥɢɱɢɟɬɨɧɚɟɮɢɤɚɫɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɤɨɹɬɨɩɨɥɭɱɚɜɚɩɨɞɤɪɟɩɚȾɟɣɧɨɫɬɬɚɧɚɰɟɧɬɪɨɜɟɬɟ
ɳɟɛɴɞɟɧɚɫɨɱɟɧɚɤɴɦɭɫɬɨɣɱɢɜɨɬɨɝɪɚɞɫɤɨɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɧɢɫɤɨɜɴɝɥɟɪɨɞɧɚɬɚɢɤɨɧɨɦɢɤɚɟɧɟɪɝɢɣɧɚɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɧɚɫɝɪɚɞɢɬɟɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢɹɝɪɚɞɫɤɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɫɨɰɢɚɥɧɚɬɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɚɬɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɬɭɪɢɡɦɚ
КРИМИНАЛЕ
Служители на група „Спасителна дейност” са
отстранили дърво, паднало върху пътното платно в
района на село Зафирово на 10 юни.
Лаптоп е откраднат от частен дом в село Белица
в нощта срещу 13 юни. Извършителят е проникнал
в къщата през незатворен прозорец. Образувано е
досъдебно производство.
Сухи треви са горели на 15 юни край Тутракан. Произшествието е станало около 13 часа. Огнеборци от
тутраканската противопожарна служба са загасили
пожара преди да нанесе материални щети.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 29/10.06.2015 год.

Във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство
на територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл. 124
а, ал. 2 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ е изработен:
Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на
План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496. 500. 227 от Кадастрална карта на града,
одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК
гр. София; кв.12 от ЗРП на гр.Тутракан от 1976 г.,
като собственик на имота е Нури Алиосман Мутиш.
Вътрешните регулационни линии съвпадат с границите на поземлен имот 73496.500.227. Частично се
изменя уличната регулация на проектната, нереализирана към настоящия момент улица с ок.70 до ок.436
в частта от ок.71 – ок.72 - ок.73. Обособява се нов
УПИ ХХ-227 в кв.12.
Променя се устройствената зона, в която попада
нов УПИ ХХ–227 в кв.12, от устройствена зона „За
озеленяване” в устройствена зона „За жилищни нужди”.
На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинска администрация в
14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

от стр. 1 Приемаме деца от община
Главиница, Кубрат, идвали
са от Дулово и Разград.
Искам да го направя уютно.
Децата го заслужават" сподели още д-р Бойчева.
Д-р Диана Бойчева работи в Детското отделение
от 1997 г., от 2011 г. е
негов началник. Въпреки
безкрайните трудности е
амбицирана ремонтът да
се случи и в отделението
да стане по-приятно за
майките и поносимо за
децата.
От няколко месеца медицинските сестри са събрали в касичка, левче по
левче, около 350 лв., с които
е купена маса за манипулационната. Търсят и легло,
но все още не са открили
подходящото.
"Уж много милеем и обичаме децата си, но рядко
някой се сеща да пожертва нещо за подобряване
на битовите условия в
детските отделения. Напротив, жалбите се сипят
една след друга. Пожелавам
ти успех! Дано вашите
хора са по-съпричастни към
проблема! И при нас всичко е остаряло. Средства

г-н Димо Денчев и цялото
му семейство за дарените
550 лв.!" - това написа в
своя Фейсбук-профил д-р
Диана Бойчева, началник на
Детско отделение в МБАЛТутракан от името и на
целия екип.
Всъщност, в Детско отделение не е правен основен ремонт, за разлика от
всички останали отделения, които по проекта на
Община Тутракан или чрез
дарителски акции успяха
и да ремонтират, и да се
снабдят с актуална медицинска апаратура.
"Преди година беше отделена сума за ремонт на
една от болничните стаи,
която беше затворена поради теч. Стаята стана
светла, топла, слънчева и
желана за ползване от родителите и децата. Всичко останало е безкрайно
старо. В това отделение
годишно се лекуват около
800-1000 деца. Искам и мога
да го направя съвременно,
но за целта са нужни средства. Няма дете от града,
на което да не се е наложило да бъде обслужено.

болница отпуска само за
козметични ремонти и то
крайно рядко. Родителите
са с претенции, но когато децата им драскат по
стените, цапат, чупят и
късат, забележка не им
правят като че ли това е
в реда на нещата. Да му се
приреве на човек от това,
което съсипаха." - отговори
на апела за подкрепа в социалната мрежа лекар от
Кърджали.
"Ще публикувам всяко едно
дарение, общата сума, ще
следя как точно се харчат
парите и ще направя снимки
на крайния резултат, който
всички ще видите. Не искам
да вярвам, че нищо няма да
се промени. Промяната я
прави всеки от нас.
Като лекари сме специализирали в клиники, където
стаите са ремонтирани
и обзаведени според изискванията на века, в който
живеем. Виждали сме и
страшна мизерия за съжаление на места, където работят водещи специалисти
и лежат тежко болни деца
с хронични заболявания. Българското здравеопазване
не е мъртво, то е упоено.

От много години е просто забравено, лекарите
завършват и заминават,
защото не виждат "светлина в тунела". Същото се
случва и с медицинските
сестри, които отдавна не
са милосърдни. Обезверени
са. Искам промяна! Искам
я за бъдещите пациенти,
сестри и лекари. Те я заслужават." - категорична е д-р
Диана Бойчева.
И така, уважаеми читатели, Детско отделение
на тутраканската болница
се нуждае от средства за
спешен ремонт. До момента освен Димо Денчев, 100
лв. е дарила и д-р Стоянка
Димова. Сигурна съм, че
всички Вие ще откликнете
- със средства, не само с
детски дрехи и играчки,
които също са необходими. Досега тутраканци и
приятелите на Тутракан
са показвали и доказвали
филантропията си и любовта към града, хората и
техните необходимости.
Да го направим още веднъж!
Даренията се приемат
в Детско отделение на
МБАЛ-Тутракан при д-р
Диана Бойчева!

Разселиха чиги в р. Дунав край Ветрен
Калина ГРЪНЧАРОВА
WWF-България осъществи разселване на 2000 чиги
в р. Дунав край силистренското село Ветрен на 12
юни. Разселванията са финалната част от проекта
“Прилагане на дейности от
Националния план за действие за есетровите риби с
цел подобряване състоянието и опазване на есетрите
в България" с финансовата
помощ по оперативна програма «Околна среда 20072013г. », съфинансирана
от Европейския фонд за
регионално развитие и от
Kохезионния фонд на Европейската общност.
Целта на проекта е опазване на есетровите риби
в българския участък на
река Дунав и подобрение
на техния природозащитен
статус.
Тази година WWF-България разсели общо 50 000
есетри в Лом, Белене и
Ветрен, съобщи Веселина
Кавръкова, ръководител на
българския клон на екоорганизацията. Тя обясни, че
есетрите са връстници на
динозаврите и от всичките
им 6 разновидности днес в
Дунава плуват 4 оживели до

наши дни породи. 3 от
тях са силно застрашени да изчезнат
завинаги от картата
на Земята. Акцията
по разселването на
редкия вид е част от
Националния план на
България за защита
на есетровите риби,
чийто срок вече изтича и трябва да се
изготви нов, обясни
Кавръкова. Мерките
за запазването им
следва да се синхронизират с Румъния,
която отговаря за
опазването на природата на отсрещния
бряг. Затова двете
държави са координирали усилията и от
2012 година е въведена забрана за улов на есетрови
риби, която се отнася и за
двата бряга.
Чигите, пуснати в р. Дунав, са маркирани в левия
преден плавник с магнитна
марка, голяма около милиметър и половина. Всяка
марка има уникален номер,
който може да бъде разчетен със специален четец.
Тези марки ще позволят да
се проследят миграционни-

те пътища на есетрите
и местата им за размножаване. Когато знаем кои
са тези места, ще можем
да ги опазим, а с тях и
древните есетри. Есетрите са отгледани в близки
до естествените условия
в земно-насипни басейни,
където са се хранили с естествена храна.
Чигата (Acipeser ruthenus)
е един от шестте дунавски
есетрови вида и единственият, който не мигрира в

Черно море. Тя е най-дребната есетра - достига над
1 м дължина, а понякога
някои риби стигат и до 3
м. За разлика от другите
есетри, тя е "само" застрашен вид. Братовчедите й нямат този късмет
- моруната (Huso huso),
руската есетра (Acipenser
gueldensteadti) и пъстругата (Acipenser stellatus) са
критично застрашени, а
шипът и атлантическата
есетра са изчезнали.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 15 юни 2015 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките
ресурси” – в две направления:
- За стажуване
2 продавачи на закуски и напитки, средно обр.
- За обучение по време на работа
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
1 барман, основно обр.
2 машинни оператори, банциг, основно обр.
Други СРМ към деня:
1 старши учител в детска градина – висше образование, предучилищна педагогика, мин.10 години стаж
2 миячи на превозни средства – няма изисквания за заемане
1 продавач консултант – основно образование, 3 месеца професионален опит
5 общи работници – няма изисквания за заемане

1 тракторист – основно образование, категория Ткт
1 работник, производство на вино – средно образование
1 лаборант, фирма производство на вино – средно професионално образование, лаборант в хранително-вкусови производства
1 продавач консултант – основно образование
2 работници, животновъди – няма изисквания за заемане
2 сервитьори – средно образование, опитът е предимство
1 машинен оператор, дървообработване – основно образование
2 сервитьори – основно образование
1 технически секретар – средно образование, административно
обслужване, работа с програмен продукт Админ-Про
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща медицина, компютърни умения
3 лекари – за спешна медицинска помощ – висше медицинско
образование
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.
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Спомените спират забравата...
ват зимните месеци за
подготовка. Имахме надежди за медали най вече
от танцовия състав на с.
Старо село. Но, репетиции
не започваха - да оберат
царевицата, ха - зелето,
ха - лозята, ха - да стане
виното. Последваха коледните, заредиха се януарските празници...
Аз и читалищните дейци
бяхме разтревожени, но
танцьорите като рефрен
от шлагер повтаряха" "А
бе, Димитров, не се бой,
бе! Трябват ни само няколко дамаджани вино и... няма
кой да ни победи!".
Съмненията обаче оставаха, а когато на тръгване
за Копривщица забелязах
в автобуса 2 дамаджани с
вино, краката ми се подкосиха. Пътувах с тревожно
настроение...
Четири сцени бяха разположени на Копривщенските поляни. За танцовите
състави бе отредена №3.
Дойде ред на староселци...
И - чудото стана! Публи-

ка започна да приижда и
от другите сцени като
отдалече всички ръкопляскаха и викаха" "Браво!".
Сърцатата игра на староселци едва укротяваше
традиционния добруджански ритъм, честите "ихаха" съчетани със силни
тактови натъртвания с
крака по дървените талпи
на сцената, завладяваха
и завладяваха... "Хе, така
се играе!" - сякаш казваха
краката на танцьорите.
Искаше ми се да надрева
и надвикам от радост целия свят! На всеослушание
извиках: "Староселският
танцов състав, където и
по света да играе, няма
кой да го победи! Браво!
Браво! Браво!".
Тогава отлично се представи и Кукерският състав от с. Варненци и "Бразая" на Гошо от Белица.
Най-голямата атракция
на събора обаче беше наймалкият участник - Момчил Равалиев от Старо
село.

Спортен център ще бъде
изграден в Главиница

„Писмо в бутилка”
е темата на литературния конкурс за
Деня на река Дунав

Ехо от Копривщица

Марчо ДИМИТРОВА
ационалните фолклорни събори в Копривщица бяха найпрестижното място за
изява на самодейци от
цяла България през 5 години. На предшествалите
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общински и окръжни събори
се класираха състави с
право да участват в последния етап. За пръв път
от Тутраканска община
бяха завоювани 5 квоти за
Копривщица. Максимално
трябваше да се използ-

от стр. 1
председателя на Общински
съвет-Главиница Сейфи
Салим, отец Васил, който
благослови начинанието,
представители на фирмата-изпълнител и много
граждани.
Новото съоръжение, както и реконструкция на
съществуващия спортен
комплекс ще бъдат извършени по проект финансиран
с 5 562 909 лв. по Оперативна програма "Развитие
на селските райони", мярка
"Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони".
Проектното решение
предвижда реконструкция
на официален футболен терен с естествено тревно
покритие и лекоатлетическа писта; изграждане
на нова западна трибуна с
козирка, каси и санитарен
блок; мултифункционална
сграда със спортно - технически блок, администрация,
фитнес и възстановителен
център. Ще има открит
плувен басейн и открити
спортни площадки - две

Ȼɭɬɢɥɤɚɲɚɦɩɚɧɫɤɨɪɚɡɛɢɤɦɟɬɴɬɏɸɫɟɢɧɏɚɦɞɢ
ɡɚɭɫɩɟɲɟɧɫɬɚɪɬɧɚɩɪɨɟɤɬɚ

за тенис корт и две за
комбинирано ползване - за
волейбол, баскетбол и минифутбол.
По този начин деца и
възрастни от Главиница,
а и от цялата община ще
имат възможност да спортуват и да разнообразяват
свободното си време.
Стадионът в града е
построен през 1984 г. по
повод провеждащите се

тогава ученически игри,
припомни кметът Хюсеин
Хамди.
През годините потребностите на хората увеличават своето разнообразие,
което изисква най-напред
реконструкция на стария
стадион и естествено,
нови съоръжения. Точно
това ще постигне и реализацията на новия проект в
Главиница.
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Кандидат-студентите плащат сами здравните
си осигуровки през летните месеци
сички ученици, които
са завършили средното си образование
тази година и са се дипломирали, но не са започнали
работа веднага, трябва
сами да внасят здравните
си осигуровки.
Същото важи и за тези,
които ще стават студенти
редовно обучение - за месеците от завършването на
средното до започването на
висшето образование трябва да внесат здравните си
вноски за своя сметка, тъй
като в този период не попадат в нито една от двете
категории (ученици и студенти), които се осигуряват
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от републиканския бюджет.
В Силистра зрелостниците тази година са близо
500. Всеки от тях, който се
е дипломирал и не е започнал работа веднага, трябва
сам да внася здравните си
осигуровки. Задължително
е в тези случаи да подадат
и Декларация образец 7 – за
възникване на задължение за
плащане на здравни осигуровки. Документът се подава до края на месеца, следващ месеца, от който са
започнали сами да плащат.
В рубриката „Осигуряване”
на електронната страница
на НАП е поместена и информацията за попълване

и подаване на декларация
7, както и образец на формуляра, който може да бъде
изтеглен. Подаването на
декларацията става в офиса на НАП или по пощата с
обратна разписка.
При допуснати пропуски
във вноските за здраве,
бъдещите студенти може
да се озоват с прекъснати
здравни права и да нямат
достъп до безплатните
здравни услуги, осигурени от
Националната здравноосигурителна каса. Напомняме, че
повече от три неплатени
вноски за последните три
години водят до прекъсване
на здравните права.

Сумата за здравни осигуровки през 2015 г. е 16,80
лв. на месец и се внася до
25-о число на следващия месец, след което ежедневно
започва да се трупа лихва.
Затова, ако се внасят пари
за няколко месеца назад,
преди да се издължи сумата трябва да се направи
справка за актуалния размер
на лихвата. Справката се
прави на място в салона за
обслужване на офиса на НАП
или чрез електронните услуги в сайта на НАП - www.
nap.bg, където безплатно е
достъпен здравноосигурителен калкулатор.
“ТГ”

ɉɚɧɨɬɨɧɚɫɟɜɟɪɧɚɬɚɫɬɟɧɚɧɚ
ɇɑɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

Нова защитена местност
край с. Бреница опазва
рядък растителен вид

естността „Находище на пролетно
ботурче - Бреница”
край с. Бреница, община Тутракан, е обявена
за защитена защитена със Заповед № РД170/17.03.2015 г. (ДВ, бр.
33/08.05.2015 г. на министъра на околната среда и
водите. Площта й възлиза
на 31.925 дка държавен
горски фонд, стопанисван
от Териториално поделение „Държавно горско
стопанство – Тутракан”.
Целта е опазване на естественото находище
на пролетното ботурче (Cyclamen coum). На
територията на РИОСВ
– Русе има още една защитена местност, която
защитава редкия растителен вид – „Находище на
пролетно ботурче” – с.
Осенец, община Разград.
В границите на новата защитена местност
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се забранява промяна на
предназначението и начина на трайно ползване
на имотите, извършване
на строителство, търсене, проучване и добив на
подземни богатства, внасяне на неместни видове,
провеждане на голи сечи,
горскостопански мероприятия, с които се променя
видовият състав на горското насаждение, паша на
животни и др.
Контролът по спазване
на режимите в заповедта
ще се осъществява от
РИОСВ – Русе, Държавно
горско стопанство – Тутракан и Община Тутракан.
Предстои новата защитена
местност да бъде отразена
в Картата на възстановената собственост. В
Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите тя е
заведена под номер 589.

Пчелари с 10 до 200 пчелни семейства
имат право на помощ de minimis
Пчелари, които имат между 10 и
200 пчелни семейства ще могат да
кандидатстват за минимална помощ de minimis за 2015 г. Приемът
на документи ще продължи до 30
юни. Срокът за сключване на договорите и изплащане на помощта е
от 13 юли до 31 юли. За de minimis
могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства. Пчелините,
които отглеждат трябва да са
регистрирани или пререгистрирани
като животновъден обект по реда
на Наредба 27 за регистрация на
пчелните семейства. Пчеларите не

трябва да имат изискуеми задължения към Фонд Земеделие, а при наличие на такива – те се прихващат
от помощта. Земеделските стопани
трябва да запазят 90% от пчелните
семейства, за които са получили помощта. За целта до 1 декември 2015
г. представят ветеринарно-медицинския дневник на пчелина, заверен от
регистрирания ветеринарен лекар
за извършен задължителен есенен
профилактичен преглед на пчелните
семейства, удостоверяващ броят им.
Бюджетът, отпуснат от ДФЗ за de
minimis на пчелите е в размер на 3
500 000 лева.
“ТГ”
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Нови отличия за децата Елица Камбурова на
от село Зафирово
"Сцена под липите"

Лорета СТАНЕВА
ва медала от НК
”Казанлъшка роза”
извоюваха децата от
Школата по приложно изкуство към НЧ „Христо Ботев
– 1901 год.” с. Зафирово.
Конкурсът е част от т.нар.
Мини фестивал на изкуствата, който е иницииран
от Детският комплекс в

Д

Казанлък. Организатори на
конкурса „Казанлъшка роза”
са Детският комплекс, Община Казанлък, Военен клуб,
Министерство на образованието и Националният
дворец на децата. В двата
раздела на конкурса – изобразителни изкуства и литературни творби, участват
деца от 80 институции от

45 населени места в страната – училища, детски
градини, детски комплекси,
центрове за работа с деца,
читалища, младежки домове, специализирани школи.
В конкурса участват 905
рисунки и приложни творби
и 125 литературни произведения.
11 са отличените литературни творби, а 115 са
само в раздел „Изобразителни изкуства”. Раздел
"Изобразителни изкуства"
бе разделен на две основни направления: Приложно
и Изящно изкуство, като
темата бе „Празника на
розата”.
Децата от Школата
участваха и в двете направления с шест рисунки
и пет произведения на приложното изкуство.
Георги Галинов Тодоров,
на 12 години, бе отличен
със специалната награда на
Националния дворец на децата-София, подплатена с
медал, грамота и предметна награда в направление
"Изящно изкуство".
Преслав Петров Михайлов
- на 8 години, бе класиран на
3-то място в направление
"Приложно изкуство", за което получи медал, грамота
и предметна награда.
Наградите бяха изпратени по пощата.

ъв второто издание
на фестивала „Сцена
под липите“, който
се проведе на 13 и 14 юни
в лесопарк „Липник“, край
русенското село Николово,
участва малката тутраканска изпълнителка Елица
Камбурова. Тя се състезава
в категория "Индивидуални
изпълнители" без ограниче-

В

ние във възрастта и представи НЧ "Н.Й.Вапцаров"
- Тутракан. Журито раздаде
шест комплексни награди
- грамота и статуетка, в
категорията и една от тях
беше за Елица.
Във фестивала участваха 66 състава от цялата
страна.
Освен фолклорна програ-

ма, Празникът на липата бе
съчетан с пчеларско изложение, "Алея на здравето и красотата", кулинарно шоу на
открито, огнен спектакъл
"Нестинари" и състезание с
велосипеди.
Фестивалът стартира с
българска чаена церемония
и бе открит от зам.-кмета
Наталия Кръстева.
“ТГ”

Наско от Б.Т.Р. на Оffroad Нова Черна:
За осми път - Празник на водните лилии Страхотно
място
П
е сцената!

Пеню НИКОЛОВ, БТА
ɨɜɟɱɟ ɨɬ   ɢɡɩɴɥɧ ɢ ɬɟɥ ɢ   ɫ ɴ ɛ ɪ ɚ ɧ ɢ  ɜ
 ɮɨɥɤɥɨɪɧɢ ɝɪɭɩɢ
ɭɱɚɫɬɜɚɯɚ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ
 ɸɧɢ ɡɚ ɨɫɦɢ ɩɴɬ ɉɪɚɡɧɢɤ ɧɚ ɜɨɞɧɢɬɟ ɥɢɥɢɢ ɤɪɚɣ
ɝɥɚɜɢɧɢɲɤɨɬɨ ɫɟɥɨ Ɇɚɥɴɤ

Ɏɨɥɤɥɨɪɧɚɝɪɭɩɚ
ɨɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚ

ɉɪɟɫɥɚɜɟɰ
ɋɩɨɪɟɞɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɜɟɡɟɪɨɬɨ ɤɪɚɣ ɫ Ɇɚɥɴɤ ɉɪɟɫɥɚɜɟɰ ɤɨɟɬɨ ɟ ɡɚɳɢɬɟɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ ɟ ɧɚɣɝɨɥɹɦɚɬɚ ɭ ɧɚɫ
ɤɨɥɨɧɢɹɧɚɛɹɥɚɜɨɞɧɚɥɢɥɢɹ
Ɋɚɫɬɟɧɢɟɬɨ ɟ ɫɴɫ ɫɬɚɬɭɬ ɧɚ
ɡɚɫɬɪɚɲɟɧ ɜɢɞ ɜ ɑɟɪɜɟɧɚɬɚ
ɤɧɢɝɚɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ȼ ɦɢɧɚɥɨɬɨ ɛɹɥɚɬɚ ɥɢɥɢɹ
ɤɨɹɬɨ ɧɚ  ɦɟɫɬɟɧ ɞɢɚɥɟɤɬ ɫɟ
ɧɚɪɢɱɚɦɚɥɚɟɲɟɛɪɚɧɚɫɜɨɛɨɞɧɨ ȼɴɡɪɚɫɬɧɢ ɠɢɬɟɥɢ ɫɢ

ɫɩɨɦɧɹɬ ɢ ɜɤɭɫɚ ɧɚ ɥɢɥɢɹɬɚ
ɦɧɨɝɨɫɥɚɞɴɤɉɨɩɪɟɞɩɪɢɟɦɱɢɜɢɬɟɦɥɚɞɟɠɢɫɚɩɪɨɞɚɜɚɥɢɥɢɥɢɢɧɚɩɴɬɧɢɰɢɬɟɧɚ
ɫɩɢɪɚɳɢɬɟ ɜ ɩɪɢɫɬɚɧɢɳɟɬɨ

ɧɚɨɤɨɥɨɤɢɥɨɦɟɬɪɚɡɚɩɚɞɧɨɨɬɋɢɥɢɫɬɪɚɫɚɨɬɤɪɢɬɢɢ
ɩɚɦɟɬɧɢɰɢɨɬɪɚɡɥɢɱɧɢɟɩɨɯɢ
ȼ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ ɟɡɟɪɨɬɨ ɢ ɩɨ
ɛɪɟɝɚɧɚȾɭɧɚɜɤɪɚɣɫɆɚɥɴɤ

С

Ʉɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚ
ȽɥɚɜɢɧɢɰɚɏɸɫɟɢɧɏȺɆȾɂ

ɉɪɟɫɥɚɜɟɰ
ɉɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟ ɛɹɯɚ ɩɨɡɞɪɚɜɟɧɢ ɨɬ ɡɚɦɨɛɥɚɫɬɢɹ
ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ Ɇɥɚɞɟɧ Ɇɢɧɱɟɜ
ɤɦɟɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɏɸɫɟɢɧ ɏɚɦɞɢ ɢ ɤɦɟɬɫɤɢɹ
ɧɚɦɟɫɬɧɢɤ ɧɚ ɫɟɥɨɬɨ Ƚɚɥɢɧɚ
Ⱥɧɝɟɥɨɜɚ
ɉɪɚɡɧɢɤɴɬ ɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɠɞɚ ɞɨ ɟɡɟɪɨɬɨ ɤɪɚɣ
ɫɟɥɨɬɨ ɜ ɤɨɟɬɨ ɢɦɚ ɞɟɤɚɪɨɜɚ ɥɢɥɢɟɜɚ ɩɥɚɧɬɚɰɢɹ
Ȼɹɯɚɨɬɱɟɬɟɧɢɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ
ɨɬɤɨɧɤɭɪɫɚɡɚɞɟɬɫɤɢɪɢɫɭɧɤɢ  ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ ɧɚ  Ɇɚɥɴɤ

ȽɚɥɢɧɚȺɇȽȿɅɈȼȺɤɦɟɬɫɤɢ
ɧɚɦɟɫɬɧɢɤɧɚɫɆɉɪɟɫɥɚɜɟɰ

Калина ГРЪНЧАРОВА
ъс солиста на Б.Т.Р.
Атанас Пенев или както всичко го наричат - Наско, разговаряме
минутки пред началото на
концерта на рок групата на
13 юни в Нова Черна пред
публиката и състазетелите на тазгодишното офроуд състезание. Участието
на Б.Т.Р. е осигурено от
Община Тутракан и лично
от кмета д-р Димитъ Стефанов, който е запален фен
на рока.

ɧɚɫɟɥɨɬɨɤɨɪɚɛɢ
ȼɪɚɣɨɧɚɜɢɪɟɹɬɜɢɫɲɢ
ɪɚɫɬɟɧɢɹɤɨɢɬɨɫɚɨɤɨɥɨ
ɧɚ ɫɬɨ ɨɬ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹȼɛɥɚɬɨɬɨɧɚɫɟɥɨ
Ɇɚɥɴɤɉɪɟɫɥɚɜɟɰɫɚɧɚɛɥɸɞɚɜɚɧɢ ɢ  ɜɢɞɚ ɩɬɢɰɢ
ɉɪɟɡɥɟɬɧɢɹɫɟɡɨɧɪɚɣɨɧɴɬɟ
ɥɟɫɧɨɞɨɫɬɴɩɟɧɢɧɟɟɧɭɠɧɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɧɚɟɤɢɩɢɪɨɜɤɚ
ȼ ɫɟɥɨɬɨ ɤɨɟɬɨ ɫɟ ɧɚɦɢɪɚ

ɉɪɟɫɥɚɜɟɰ ɛɹɯɚ ɢɡɜɴɪɲɟɧɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɡɚ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚ
ɨɬɞɢɯ ɢ ɬɭɪɢɡɴɦ ȼ ɫɟɥɨɬɨ ɟ
ɨɬɤɪɢɬɢɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧɰɟɧɬɴɪ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢ ɧɚ ɩɪɚɡɧɢɤɚ
ɫɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɤɦɟɬɫɬɜɨɬɨɧɚɆɚɥɴɤɉɪɟɫɥɚɜɟɰɢ
ɦɟɫɬɧɨɬɨ ɱɢɬɚɥɢɳɟ Ƀɨɪɞɚɧ
Ƀɨɜɤɨɜ

- Каква е емоцията тук,
зад сцената, при тези
млади хора?
- Винаги при офроуда е
много интересно и забавно, току що пък завършиха
изпълненията на младата
група "Анекдот", която
"отвори" концерта преди
нас и сме много приятно
изненадани. Аз лично не ги
бях чувал, само Славчо от
нашата група ги беше чувал. Ако продължават така,
на стр. 6
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Габриела Минчева с награди
от три престижни конкурса,
претендент е за национална
стипендия
от стр. 1
донесе поредния успех –

ВТОРОТО МЯСТО В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ
КОНКУРС „НЕ СЕ ГАСИ
ТУЙ, ЩО НЕ ГАСНЕ“,
под егидата на МОН,
НДД, Национално сдружение „Русофили“, Съюза на
българските писатели,
Съюзът на българските
журналисти, Съюзът на
офицерите и сержантите
от запаса и Синдикатът на
българските учители.
Наградата бе присъдена
в раздел „Мултимедийна
презентация“ за проекта
„Спомени в чаша“. В него
Габи разказва, че чашата,
запазена от дядо и, не е
просто предмет в дома на
семейството си, а реликва
- „целувка между поколенията“, носеща дъха и спомените от военните години.
Зад успеха на талантливата десетокласничка
плътно стои семейството
и, служителите от Исторически музей, осигурили голяма част от информацията,
и нейните учители.

Още по-радващо бе признанието на жури и публика
в третия донесъл и успех
форум –

ВТОРА НАГРАДА ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ „СРЕБЪРНА“,
където проектът й – двуезичен сайт за Защитената местност „Калимок
– Бръшлян“ привлече симпатиите на присъстващите
участници и експертите
в залата с техническата
сложност, изчерпателност,
авторството на предста-

вената графична информация и възможността за
обратна връзка с ползвателите на сайта.
Безценен е проектът на
нашето момиче, според
еколога на община Силистра, който искрено стисна
ръка на родителите й след
нейното представяне. Не
без причина дойде и предложението за работа към
Габриела от Google България след навършване на
нейното пълнолетие.
Спокойно можем да наредим Габриела сред най-успелите ученици на града ни,

защото тези й постижения
не са единствени – само
през тази учебна година
тя стана лауреат на Международния конкурс „Зелена
планета“, завоюва трето
място в Националното състезание по комуникативни
и речеви умения на английски език, редовен участник
е в кръговете на олимпиади,
конкурси и състезания по
различни учебни предмети
и в извънкласната дейност.
Тя е бялата лястовица,
която ни кара да вярваме,
че българското училище,
дори и в малкия град, може

да подготви високообразо- телската всеотдайност.
вани и успешни млади хора,
Елена ТОДОРОВА,
ако ги има ученическата
учител по информацелеустременост, родитика и информационни
телската подкрепа и учитехнологии

На Празника на водните лилии участваха и черногорци Молебен за дъжд в с. Листец

Д

остойно предстаПърво място в трета Хюлия Кязим.
конкурса -Гизем Гюрдениз,
вяне на самодейния възрастова група завоюва
Свидетелство за достой- Гюнел Абил и Ренгинар
колектив за българ- Мерлин Динчер, а второ но представяне получиха и Мустафа.
ски фолклор „Китка“ към място в същата група - останалите участници в
НЧ „Янко Забунов 1957“,
с.Черногор на „Празника ȽɪɭɩɚȾɨɛɪɭɞɠɚɧɤɚɩɪɢɉɟɧɫɢɨɧɟɪɫɤɢɤɥɭɛɋɬɚɪɨɫɟɥɨɭɱɚɫɬɜɚɜɉɪɚɡɧɢɤɚɧɚɜɨɞɧɢɬɟ
на водните лилии“ - така ɥɢɥɢɢɜɫɆɚɥɴɤɉɪɟɫɥɚɜɟɰɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
определиха участието им
на празника в местността
„Блато Малък Преславец”.
на 13 юни
Заслужени успехи завоюваха и децата от Клуба за
изобразително изкуство с
ръководител Марияна Нацова, на която бе връчена специална грамота за отлично
представяне в конкурса за
детска рисунка „Природата
на Малък Преславец – вода,
слънце и усмивка“.
Грамоти и награди за
отлично представяне и
класиране на нашите малки
художници:

Д

жамийското настоятелство и Кметство
то на главинишкото
село Листец са организатори на традиционния молебен за дъжд (дува), който се
проведе в обедните часове
на 13 юни в селото.
Молебенът за дъжд е
стар обичай при мюсюлманите, който се е превърнал
в празник за село Листец
от 15 години насам. "Понеже преди по това време нямаше дъжд и решихме точно на тая дата да проведем
ритуала, и Господ ще реши
дали да има дъжд. Нищо не
зависи от нас, но в първите
10-12 години имаше ефект,
тъй като заваляваше“, заявиха домакините.
Основен поминък в този
район в продължение на десетилетия е отглеждането
на тютюн – сега е 500 дка

за всички земеделски производители в селото. Разсаждането става в края на
пролетта и в началото на
лятото, когато има нужда
и от влага. Прави впечатление, че намаляват декарите с тютюн, тъй като
доста хора вече работят и
живеят в чужбина, а и все
повече са ориентиралите
се към т.нар. технически
култури – лавандула, чубрица и др.
Много са случаите в различни краища на страната,
където християни и мюсюлмани заедно провеждат молебен за дъжд с надеждата,
че той ще подейства и ще
дари земята с небесната
благодат в името на повече реколта. Обикновено
молебените завършват с
курбан.
“ТГ”
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Наско от Б.Т.Р. на Оffroad Нова Черна:

Страхотно място е сцената!
от стр. 4 машини и се кара по различен начин. Не е като на
пътя или на пистата - да
се кара бързо. Напротив,
тук бързината е най-последното, което се търси и
се иска голям майсторлък.
Бих се включил, но предпочитам някой да ме повози
по трасето.
- Какво ще чуят хората
на концерта?
- Изненади! Разбира се,
ще изпълним най-известните си песни, ще чуете песни от новия ни албум, който

предстои им едно чудесно
бъдеще.
А иначе, атмосферата е
чудесна - ето, вечер, след
тежко състезание, всички
са приятно уморени и готови за веселба.
- Би ли се включил в
едно такова офроуд изпитание?
- Бих, но със сигурност
не съм достатъчно добър.
Изисква се много опит,
защото това са специални

ɋɩɟɰɢɚɥɟɧɩɥɚɤɟɬɢɡɪɚɛɨɬɟɧɨɬɦɟɫɬɧɚɬɚɯɭɞɨɠɧɢɱɤɚ
əɧɤɚȿɧɟɜɚɜɪɴɱɢɯɚɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟɧɚȻɌɊɚɬɟɜɟɞɧɚɝɚ
ɦɭɧɚɦɟɪɢɯɚɦɹɫɬɨɜɡɜɭɤɨɡɚɩɢɫɧɨɬɨɫɬɭɞɢɨ

взе награда от БГ Радио за
Албум на година, с което
много се гордеем. Така че
ще има и нови, и стари
неща, и някои изненади ще
изпълним. Ще се постараем доброто настроение да
стане още по-хубаво.
- Да се върнем в годините назад, в песните от
репертоара на групата коя е най на сърце?
- О, нямам любима! Всички, дори и новите! Като
деца са ни - така се шегуваме. Ние сме ги създали и
няма как да отделиш някоя,
която повече да харесаш.
Даже има изненади, когато издаваме някой албум,
ние си мислим, че от определено някое парче ще
стане хит, а се оказва, че
съседното става хит, а не
точно то. Така че публиката е тази, която диктува.
Но е факт, че се опитваме
винаги да разнообразяваме
програмата.
- Излизате на сцената.
Отпред е публиката. Какво е чувството, какво
мислите, как изглежда
публиката, как се чувства един изпълнител
тогава, преди първия
изпят тон?

- Много хубав въпрос,
защото това е моментът,
в който се мобилизираш
ÊÉ½ÀÒÀÛÉÍÛÛ¼ÃÐÛÅ»Â»Æ Û
защото тези хора са дошли с очаквания и ти не
трябва да ги разочароваш.
Напротив, ти трябва да
надхвърлиш техните очаквания! Винаги това ни
е била целта - хората да
си тръгнат след концерта
усмихнати и щастливи от
това, че са преживяли една
приятна вечер с хубава му-

Годишен доклад "Състоянието на достъпа
до информация в България 2014"
П

рограма Достъп до
Информация представи годишния доклад
Състоянието на достъпа до
информация в България 2014.
Петнадесетият годишен
доклад съдържа:
- оценка на проекта за
закон за изменение и допълнение на Закона за достъп
до обществена информация
(ЗДОИ) от гледна точка
на опита на ПДИ по наблюдение на практиките по
активното публикуване, на
опита от предоставяне на
правна помощ за заявители,
на анализа на съдебната
практика по законодателството за достъп до информация;
- анализ на резултатите

от одита на Интернет
страниците на 544 институции, проведен от
23.02.2015 г. до 23.03. 2015
г. от екип на ПДИ;
- систематизация и анализ на случаите, постъпили
за консултации и правна
помощ през 2014 г.;
- анализ на съдебната
практика по ЗДОИ през
2014 г.
За пръв път, докладът на
ПДИ е без препоръки. Причините за това са следните.
През 2014 г. ПДИ изготви,
публикува и разпространи
„Концепция за изменения
в законодателството за
достъп до обществена информация”. Тя бе изготвена
след широка обществена

консултация с различни
заинтересовани групи и
съдържа препоръки за преодоляване на проблеми в
практиката по прилагане
на ЗДОИ.
През лятото на 2014 г.
експерти от ПДИ участваха в работна група към
Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
с цел да се подготви проект за изменение и допълнение на ЗДОИ за въвеждане
на изменената Директива
2013/37/ЕС относно повторната употреба на информация от обществения
сектор. Част от препоръките, които ПДИ направи в
хода на обсъжданията бяха

отразени в текстовете на
проекта за Закон за изменение и допълнение на закона
за достъп до обществена
информация, внесен в парламента на 29 април 2015 г.
Една от основните препоръки на ПДИ – да бъде
определен орган по координацията и контрола по
прилагането на ЗДОИ – не
бе подкрепена.
Автори на доклада са д-р
Гергана Жулева, Александър
Кашъмов, Дарина Палова,
Кирил Терзийски, Стефан
Ангелов и Фани Давидова.
Докладът е достъпен
в електронна форма на
страницата на ПДИ: http://
store.aip-bg.org//publications/
ann_rep_bg/report2014.pdf.

„Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!”
6 деца са пострадали при автопроизшествия от началото на годината
в Силистренска област
т началото на седмицата в Силистренска
област, както и в
цялата страна, започна
традиционната полицейска акция „Ваканция! Да
пазим живота на децата
на пътя!”, информират от
ОДМВР-Силистра. Акцията,
която ще продължи до 30
юни, цели да се ограничат
причините и условията за
пътнотранспортни произшествия с подрастващи
през лятната ваканция.
За да се повиши сигурността на пътя ще се
проведат специализирани
полицейски операции. Ще
се следи за спазване ограниченията на скоростта,
предимството на пешеходците, управление на
двуколесни МПС от неправоспособни малолетни и не-

О

пълнолетни, използването
на каски, обезопасителни
колани и системи за превозване на деца. В дните
на закриване на учебната
година ще бъде засилено
полицейското присъствие

и контролът на движение
в районите на учебните
заведения.
С училищните ръководства ще се обсъдят мерки
за безопасност при провеждане на различни празнични

инициативи, екскурзии и
други мероприятия през
летните месеци. Водачите
на автобуси ще бъдат инструктирани и проверявани
за употреба на алкохол и
упойващи вещества, ще
се контролира също техническото състояние на
превозните средства
От началото на 2015 г.
до 11 юни в Силистренска
област при общо 4 ПТП са
пострадали 6 деца – 4 като
пешеходци, 2 като пътници,
всички леко ранени.
През 2014 г. пътните
инциденти с деца и юноши
са 19, като пострадалите
са 20, загинали няма. 11
деца са пострадали като
пътници, 6 като пешеходци,
2 като велосипедисти и 1
като водач на МПС
“ТГ”

зика и забавление.
Хубаво място е сцената!
Страхотно място е сцената!
- А разочарованията?
- Не го смятам за разочарование, а по-скоро сменяш
тактиката. За един добър
изпълнител е много важно
да диктува нещата. Хората да не знаят кое ще
е следващото парче, а да
ги изненадваш. Да ги накараш да се замислят също,
защото рокът е сериозна
музика. Винаги е интересно
на сцената!
- Този човек, ей там, кой
е той?
- А, Митко е кметът на
Тутракан, който смело
мога да кажа, че направи
Тутракан известен. Защо-

то, наистина, се постара
да има не само музикални
инициативи, а и такива,
от които на хората да им
е интересно, да си тръгне
по-добър човек, ако щеш.
Защото, когато отидеш
на едно ново място и разбереш историята му или
пък си отишъл на концерт,
ето както през следващия
месец ще е "Огненият Дунав" - с класика, фолклор, и
ние, накрая с Джон Лоутън
- класически рок, не може
да не се зарадваш. Надявам
се повече такива като
него да има България. Има,
разбира се, и други, но със
сигурност трябват повече
такива хора на България!
(смее е се) Скромно го
похвалих, нали...

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТУТРАКАН

17 Юни - Световен ден за
борба с опустиняването
и засушаването
Международната общност отбелязва всяка година
на 17 юни Световният ден за борба със сушата и настъпването на пустините, за да напомни на хората,
че планетата ни се превръща в пустиня. Съществува
наистина спешната необходимост от спиране на
процеса на опустиняване и поставяне на въпроса със
сушата в центъра на вниманието. Денят се чества
от 1995 г. с резолюция 49/115 на Общото събрание
на ООН, приета на 30 януари 1995 г.
Опустиняването или загубата на биологичната
продуктивност на почвата е едно от най-сериозните
предизвикателства пред човечеството. Проблемът е
глобален и засяга една пета от населението на света
в над 100 държави, а последиците са дълготрайни. В
ужасната му спирала бедността е една от първопричините, а той един от способстващите я фактори.
Изменението на климата е най-голямото предизвикателство пред човечеството в момента. То води до
изменения във всички екосистеми и това трябва да
ни подскаже, че решението все още е в наши ръце.
Човешката дейност влияе върху тези промени и е
основен фактор за бързото развитие на ерозия, за
повишаване на температурите, за пожари, наводнения, земетресения.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?
Ûf»ÛÊÉÌÆÀ¿ÈÃÍÀÛÛ¾É¿ÃÈÃÛÛÛÉÍÛ¾ÉÆÀÇÃÍÀÛËÃ¼ÃÛ
в Световния океан са изчезнали, в следствие на
свръхулова.
Û77&ÛÊËÀ¿ÎÊËÀ¿Ã ÛÒÀÛÊËÀ¿ÌÍÉÃÛ¾ÉÆºÇÉÛÃÂÒÀÂ½»ÈÀÛ
на птици заради климатичните изменения, като при
ÈºÅÉÃÛÊÉÊÎÆ»ÑÃÃÛÈ»Ç»Æº½»ÈÀÍÉÛÀÛ½ÀÒÀÛ¿ÉÛÛ
Û_ÅÉÛÌÇÀÈÃÍÀÛÀ¿È»ÛÉ¼ÃÅÈÉ½ÀÈ»ÛÅËÎÓÅ»ÛÃÛÈ»ÛÈÀÄÈÉÛ
място сложите флуоресцентна, за срока на използването й Вие спестявате на атмосферата СО2 в
размер нa 1/2 тон.
Ûf»ÔÃÍÀÈÃÍÀÛÍÀËÃÍÉËÃÃÛ½ÛÊ»ËÅÛpÍË»È¿Á»ÛÌ»ÛÛ
на брой. Най-известните от тях са: Парория, Устие
на река Велека, Докузак, Руденово, Силистар, Кривинизово, Моряне, Камъка и други.
Û fÇÃÃÍÀÛ ÈÀÛ ÇÉ¾»ÍÛ ¿»Û Â»Í½»ËºÍÛ ÉÒÃÍÀÛ ÌÃ Û ÍÕÄÛ
като те нямат клепачи. Вместо тях тези влечуги
имат твърда, прозрачна като стъкло ципа, която ги
покрива и защитава. Така змията никога не затваря
очи, а учените не могат със сигурност да определят
кога тя бодърствува и кога спи.
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ХОБИ
СМЯХ

Пернишка библиотека
за ученика:
- "Снежанка и седемте
поршета"
- "Чичо тунингованата
кобила"
- "Малката винеткопродавачка"
- "Трансмисията невъзможна"
- "Пипи Дългото Пикапче"
- "Тир по време на Карера"
- "Пътеводител на галактическия катаджия"
- "Карлсон, който живее
под Москвича"
- "Хари Потър и огненият
колянов вал"
- "Записки по българските
автосервизи"
- "Полуоско Африкански"
- "Мечо Ауспух"
- "Карбуратино"
- "Реглаж на мостовете
на Медисън"
- "Алиса в страната на
буталата"
Хубаво нещо са амбициите! Майка върви по улицата
хванала за ръка двете си
малки момченца. Среща я
позната:
- Какви прекрасни дечица!
На колко годинки са?
- Лекарят е на шест, а
адвокатът на четири.

- Nice to meet you!
ɏɚɡɞɪɚɫɬɢɢɚɡɫɴɦɆɢɬɸ«
- Господине, ще внасяте
или ще теглите?
- Ще тегля. Само момент...
- Забравихте ли нещо?
- Къде го заврях тоя пистолет...
На изповед: - Сине мой, ти
отказали се от Сатаната?
- Не мога, Отче, три деца
имам от нея.

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

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 информация: 0898 457 112 - Георгиева

Дискриминацията винаги
ме е огорчавала... Защо има
ден на целувката, а няма
ден, в който можеш да пратиш всеки на майната му?

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

Регулярно ям чесън и лук,
затова за секс и грип само
съм чувал...

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

- Какво място смятате да заемете в нашата
компания в близките пет
години?
- Бих искал да заема такова място,от което никой да
не вижда монитора на моя
компютър.

"Само майчино сърцеее
знае истински да любиии.." пееше всяка нощ как'Сийка,
- Кога един мъж е ос- седнала кротко на малко
столче пред спалнята на
тарял?
- Когато види засукана сина и снахата...
жена и му се вдигне само
- A Carling,'DUOLQJ"
настроението…
ɆɧɟɟɟɪɚɤɢɹɆɚɪɢɹ

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
6 06 17 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
6 20 23 - Ветеринарна служба - Тутракан
6 36 36 - Автогара Тутракан
6 05 29 - Началник на ВиК-Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

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

“Тепсихора” ЕООД, гр. Тутракан
Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ 
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

Сканди

СУДОКУ

18 - 24.06.2015 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

18 - 24.06.2015 г.

Новочерненска победа в офроуд
шампионата "Bulgaria Trophy Challenge"

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɨɪɢɫ Ȼɨɪɢɫɨɜ ɢ ȼɟɧɢɦɢɪ ȼɟɥɢɤɨɜ ɨɬ ɇɨɜɚ
ɑɟɪɧɚ ɫɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟ ɜ Ʉɥɚɫ ȿɤɫɩɟɪɬ ɜ ɬɪɟɬɢɹɬ
ɤɪɴɝ ɧɚ ɨɮɪɨɭɞ ɲɚɦɩɢɨɧɚɬɚ
%XOJDULD 7URSK\ &KDOOHQJH
ɤɨɣɬɨ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ  ɢ 
ɸɧɢɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚɧɨɬɫɇɨɜɚ
ɑɟɪɧɚɋɴɫɫɜɨɹɉɚɬɪɨɥ
ɩɪɟɡɞɜɚɬɚɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥɧɢɞɧɢ
ɬɟ ɫɴɛɪɚɯɚ  ɬ ɢ ɨɝɥɚɜɢɯɚ
ɤɥɚɫɚɰɢɹɬɚɫɥɟɞɜɚɧɢɨɬɟɤɢɩɚɠɚ Ʌɸɛɟɧ ȾɢɧɟɜɆɢɥɟɧ
Ⱦɟɱɟɜ ɨɬ ɋɬɚɪɚ Ɂɚɝɨɪɚ ɫ Ɍɨɣɨɬɚɫɬɢɉɚɭɥɨɂɧɚɫɢɨ
ɇɢɤɨɥɚɣɇɢɤɨɥɨɜɨɬȼɚɪɧɚɫ
ȼɪɚɧɝɥɟɪɫɬ
ȼ 2IIURDG ɇɨɜɚ ɑɟɪɧɚC
ɭɱɚɫɬɜɚɯɚɟɤɢɩɚɠɚɨɬɰɹɥɚ-
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ȿɦɢɥɄɨɦɚɪɨɜɫɤɢ
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɜɄɥɚɫ$79

ɬɚɫɬɪɚɧɚɜɤɥɢɬɪɢɨɬȽɴɪɰɢɹ
Ɇɚɣɫɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɨɮɪɨɭɞɚ
ɩɪɟɦɟɪɢɯɚ ɫɢɥɢ ɜ ɧɚɞɩɪɟɜɚɪɚɬɚ ɡɚ ɦɚɲɢɧɢ ɫ ɩɨɜɢɲɟɧɚ
ɩɪɨɯɨɞɢɦɨɫɬ ɜ ɬɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɤɥɚɫȺɌȼɤɥɚɫɏɨɛɢɢɤɥɚɫ
ȿɤɫɩɟɪɬ
Ɉ ɮ ɪ ɨ ɭ ɞ  ɲ ɚ ɦ ɩ ɢ ɨ ɧ ɚ ɬ ɴ ɬ
%XOJDULD7URSK\&KDOOHQJHɛɟ
ɨɬɤɪɢɬɧɚɸɧɢɨɬɧɟɝɨɜɢɬɟ
ɝɥɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɑɚɜɞɚɪ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜ ɪɨɠɞɟɧɢɤɫɴɳɢɹ
ɞɟɧ ɨɬɇɨɜɚɑɟɪɧɚɢȺɬɚɧɚɫ
Ⱥɪɚɛɚɞɠɢɟɜ ɨɬ Ɋɭɫɟ ɍɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɛɹɯɚ ɩɨɡɞɪɚɜɟɧɢ ɨɬ
ɤɦɟɬɚɧɚɫɟɥɨɬɨɇɟɯɚɬɘɫɦɟɧ
ɡɚɦɨɛɥɚɫɬɧɢɹ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ
Ɇɥɚɞɟɧ Ɇɢɧɱɟɜ ɢ ɡɚɦɤɦɟɬɚ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɉɟɬɹ
Ʉɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚ

ɉɴɪɜɢɹɬ ɞɟɧ ɨɬ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨ ɛɟ ɬɪɨɮɢ ɩɨ ɩɴɬɧɚ ɤɧɢɝɚ
ɢ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɤɪɚɣ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɚ ɩɪɟɡ ɜɬɨɪɢɹ  ɡɚɬɜɨɪɟɧɨ
ɬɪɚɫɟɡɚɫɤɨɪɨɫɬɟɧɬɪɚɹɥɬɢɩ
Äɢɬɚɥɢɚɧɫɤɨ ɩɪɟɫɥɟɞɜɚɧɟ´
ɜ ɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚ Ʉɚɥɟɬɨ ɤɪɚɣ
ɇɨɜɚ ɑɟɪɧɚ ȼ ɟɤɫɬɪɢɣɦɧɚɬɚ
ɧɚɞɩɪɟɜɚɪɚ ɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥɢɬɟ ɢ
ɬɟɯɧɢɬɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ  ɩɪɟɦɢɧɚɯɚ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɭɱɚɫɬɴɤ
ɩɨ  ɩɪɟɫɟɱɟɧɢ ɬɟɪɟɧɢ ɢ ɛɥɚɫɬɢɫɬɢɦɟɫɬɧɨɫɬɢɨɤɨɥɨɛɪɟɝɚ
ɧɚɪɟɤɚȾɭɧɚɜɨɬɉɨɠɚɪɟɜɨɞɨ
Ɇɚɥɴɤɉɪɟɫɥɚɜɟɰ
ȼɴɜ ɜɨɞɢɬɟ ɧɚ Ⱦɭɧɚɜɚ ɛɟ
ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɬɨ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟ 
ɬɚɦ ɤɴɞɟɬɨ  ɬɪɚɫɟɬɨ ɦɢɧɚɜɚ
ɩɪɟɡ  ɪɟɤɚɬɚ  ɩɥɭɜɚɬ ɝɭɦɟɧɢ
ɩɚɬɟɧɰɚȼɫɟɤɢɭɱɚɫɬɧɢɤɜɫɴɫ-

ɬɟɡɚɧɢɟɬɨɜɥɢɡɚɜɤɥɚɫɚɰɢɹɬɚ
ɫɚɦɨɚɤɨɟɭɫɩɹɥɞɚɫɥɟɡɟɨɬ
ɤɨɥɚɬɚ ɫɢ ɢ ɞɚ ɯɜɚɧɟ ɩɥɭɜɚɳɨɬɨɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɨɡɚɭɫɩɟɯ
ɡɚɤɚɧɢ ɫɟ ɜ ɫɚɦɨɬɨ ɧɚɱɚɥɨ
ɑɚɜɞɚɪȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜ
ȼ Ʉɥɚɫ ȺɌ9 ɩɴɪɜɢ ɟ ȿɦɢɥ
Ʉɨɦɚɪɨɜɫɤɢ ɫ  ɬ ɜɬɨɪɢ 
ɋɥɚɜɹɧɌɨɞɨɪɨɜɫɬɢɬɪɟɬɢ
Ɇɨɦɱɢɥȼɟɥɢɤɨɜɬ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟɝɟɪɨɢ
ȿɤɢɩɚɠɴɬɨɬɋɢɥɢɫɬɪɚɋɜɟɬɑɚɜɞɚɪȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢȺɬɚɧɚɫȺɪɚɛɚɞɠɢɟɜ
ɥɢɧ ɂɥɢɟɜ ɢ ɂɥɢɹ Ʉɨɥɟɜ ɫ
Ɍɟɪɚɧɨɫɴɛɪɚɜɞɜɚɬɚɫɴɫɬɟ- ɠɢɪɚɧɢ ɨɬ ɦɟɫɬɧɢɹ ɫɤɭɥɩɬɨɪ ɬɹɬ ɨɮɪɨɭɞɫɤɚɬɚ ɬɪɴɩɤɚ ɢ ɡɚ
ɡɚɬɟɥɧɢɞɧɢɬɢɨɝɥɚɜɢɤɥɚ- ɂɜɚɧ ȼɴɥɟɜ ɉɪɢɡɶɨɪɢɬɟ ɩɨ- ɡɞɪɚɜɟɨɬɧɨɜɨɭɫɩɟɲɧɨɞɚɫɟ
ɫɚɰɢɹɬɚɜɄɥɚɫɏɨɛɢɇɚɜɬɨɪɨ ɥɭɱɢɯɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ ɩɥɚɤɟɬɢ ɫɩɪɚɜɹɬɫɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɩɪɟɡ
ɦɹɫɬɨɫɚɂɥɢɹɧɂɥɢɟɜɉɥɚɦɟɧ
ɫɥɟɞɜɚɳɚɝɨɞɢɧɚ
Ⱦɨɛɪɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚ ɩɪɟɤɚɪɜɚɧɟɧɚɭɢɤɟɧɞɚɢɢɡɜɴɧɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨ ɫɟ ɛɹɯɚ ɩɨɫɬɚɪɚɥɢ
ɞɚ ɫɴɡɞɚɞɚɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟ
ɋɴɩɴɬɫɬɜɚɳɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ
ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɢɡɪɢɬɟɥɢɬɟɜɤɥɸɱɢ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬ ɧɚ ɪɨɤ ɞɢɧɨɡɚɜɪɢɬɟɨɬȻɌɊɚɩɨɞɝɪɹɜɚɳɚ
ɝɪɭɩɚɦɥɚɞɢɬɟɪɭɫɟɧɫɤɢɪɨɤɚɞɠɢɢɤɨɢɬɨɩɨɤɚɡɚɯɚɢɫɬɢɧɫɤɚ
ɤɥɚɫɚɝɪɭɩɚȺɧɟɤɞɨɬ
ɐɜɟɬɚɧɎɢɥɟɜɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚ ɇȺɌ ɩɨɞɧɟɫɟ ɜɤɭɫɧɚ
ɢɡɧɟɧɚɞɚ  ɩɟɱɟɧɨ ɬɟɥɟ ɢ ɩɨ
ɟɞɧɨ ɩɟɱɟɧɨ ɩɢɥɟ ɡɚ ɜɫɟɤɢ
ɟɤɢɩɚɠ
ɉɪɢɩɨɦɧɹɦɟ ɱɟ ɫɴɨɪɝɚɧɢɆɨɦɟɧɬɨɬɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨ
ɡɚɬɨɪɧɚɨɮɪɨɭɞɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨ
ɊɭɫɟɜɨɬɊɚɡɝɪɚɞɫȼɪɚɧɝɥɟɪ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɨɬ ɯɭɞɨɠɧɢɱɤɚɬɚ ɟ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɜ ɱɢɣɬɨ
ɬɚɬɪɟɬɢɅɸɛɨɦɢɪȺɧɝɟ- əɧɤɚȿɧɟɜɚɨɬɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
ɝɨɞɢɲɟɧ ɫɩɨɪɬɟɧ ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɟ
ɥɨɜɆɚɪɢɹɂɜɚɧɨɜɚɨɬɉɢɪɞɨɩ
Ⱦɜɚɦɚɬɚɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢȼɥɚ- ɜɤɥɸɱɟɧɨɬɨɚɫɩɨɧɫɨɪɢɫɚɨɳɟ
ɫȽɪɚɧɞɑɟɪɨɤɢɬ
ɞɢɦɢɪɨɜɢȺɪɚɛɚɞɠɢɟɜɛɹɯɚ 1HW:RU[ 8WLIRUP 5RDQC /WG
ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɜɬɪɢɬɟɤɥɚɫɚ ɩɨɥɟɬɢɫɤɚɥɧɚɜɨɞɚɩɨɜɪɟɦɟ 7ULS;'HNRU5ɎɋȺɝɪɨɐɜɟɜɞɢɝɧɚɯɚ ɤɭɩɢɬɟ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɧɚ ɧɚɝɪɚɠɞɚɜɚɧɟɬɨ  ɞɚ ɭɫɟ- ɬɚɧɎɢɥɟɜɂɜɚɧȺɧɝɟɥɨɜɢɞɪ
ɨɬ ɤɪɚɬɭɧɢ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨ ɚɪɚɧ-

ɄɥɚɫȿɤɫɩɟɪɬȻɨɪɢɫȻɨɪɢɫɨɜɢȼɟɧɢɦɢɪȼɟɥɢɤɨɜɨɬɇɨɜɚ
ɑɟɪɧɚɫɤɭɩɢɬɟɧɚɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢ

ɂɥɢɹɄɨɥɟɜɢɋɜɟɬɥɢɧɂɥɢɟɜɨɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɩɴɪɜɢɜɄɥɚɫɏɨɛɢ

Занимания по свободна борба в СПИ-Варненци
а четвърта поредна година
тутраканският Спортен клуб
по борба "Истър" печели финансиране на проект по Програмата
на Министерството на младежта и
спорта „Спорт за деца и младежи с
увреждания и деца в риск" - „Обучение по вид спорт и изява за деца
в риск”. Основната дейност по
проекта са безплатните занимания
по свободна борба за децата от СПИ
”Христо Ботев” в с. Варненци.
Социалният интернат е партниращата организация, която
осигурява спортната база и 36
деца за сформиране на 3 групи
по 12 деца за заниманията със
свободна борба.
Заниманията ще се водят от
Ангел Ройбов и Сашко Змеев.
Проектът е на стойност 2 800 лв.
и се реализира в периода от 2 март
до 19 октомври 2015 г.
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Честит рожден ден
и да почерпят:

ɸɧɢɆɚɪɢɟɬɚɋɉɂɊɈȼȺɍɱɢɬɟɥɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ
ɸɧɢɢɧɠɅɸɞɦɢɥɍɁɍɇɈȼȾɢɪɟɤɬɨɪɧɚȾȽɋɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
 ɸɧɢ  Ƚɸɧɚɣ ȻȿȾɊɂ ɋɬɫɩɟɰ Ƚɨɪɫɤɢ ɧɚɞɡɢɪɚɬɟɥ
ɸɧɢȽɚɥɢɧɚȾɂɆɂɌɊɈȼȺɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
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