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Време е за "Огненият Дунав"!
- Български художници рисуват Тутракан и Дунав в пленера "Реката"
- Джон Лоутън от Uriah Heep, Б.Т.Р., Графа, трио "Сопрано",
фолксъстави от Колумбия и Грузия, Ернестина Шинова,
Кофе Бабоне, Наско Стоянов от БГ Радио са участници в огнения фест

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚɩɨɱɧɚ ɩɪɚɡɧɢɱɧɚɬɚ
ɫɟɞɦɢɰɚ Ɉɝɧɟɧɢɹɬ
Ⱦɭɧɚɜɋɬɚɪɬɴɬɛɟɞɚɞɟɧ ɫ ɩɥɟɧɟɪɚ ɩɨ ɠɢɜɨɩɢɫ
ÄɊɟɤɚɬɚ´ ɜ ɤɨɣɬɨ ɭɱɚɫɬɜɚɬ
ɯɭɞɨɠɧɢɰɢɬɟ ɩɪɨɮ ɂɜɚɣɥɨ
Ɇɢɪɱɟɜ ɩɪɨɮ Ⱦɟɫɢɫɥɚɜɚ
ɘɥɢɣ Ɇɢɧɱɟɜɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɋɴɸɡɚɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ
ɯɭɞɨɠɧɢɰɢɅɸɛɟɧȽɟɧɨɜɞɨɰ
ɃɨɪɞɚɧɃɨɪɞɚɧɨɜɞɨɰȻɨɪɢɫ
ɀɟɥɟɜȾɨɥɨɪɟɫȾɢɥɨɜɚɋɜɢɥɟɧȻɥɚɠɟɜɆɚɪɢɹɊɚɣɱɟɜɚ
ȿɥɟɧɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ ɇɢɤɨɥɚɣ
əɧɚɤɢɟɜ ɢ əɧɤɨ əɧɟɜ ɤɨɢɬɨ

З

ɳɟ ɢɡɨɛɪɚɡɹɬ ɤɪɚɫɨɬɚɬɚ ɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɟɧɚɬɚ
ɪɟɤɚɜɴɪɯɭɛɟɥɢɬɟɩɥɚɬɧɚ
ɋɬɟɯɧɢɬɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɳɟ
ɛɴɞɟɨɛɨɝɚɬɟɧɚɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɚɝɚɥɟɪɢɹɤɴɞɟɬɨ
ɧɚ  ɸɥɢ ɳɟ ɫɟ ɨɬɤɪɢɟ ɮɢɧɚɥɧɚɬɚɢɡɥɨɠɛɚɨɬɩɥɟɧɟɪɚ
ɉɪɟɤɪɚɫɧɢ ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɢɫɚɩɴɪɜɢɬɟɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ
ɨɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɧɚ ɯɭɞɨɠɧɢɰɢɬɟ
ɨɬɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɲɤɨɥɚɨɬɋɨɮɢɹɢȼɟɥɢɤɨɌɴɪɧɨɜɨɤɨɢɬɨ
ɛɹɯɚɩɪɢɟɬɢɨɬɤɦɟɬɚɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ȼ ɫɜɨɛɨɞɟɧ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɩɨɩɭ-

ɥɹɪɧɢɬɟ ɬɜɨɪɰɢ ɧɚɩɪɚɜɢɯɚ ɢ
ɫɴɳɟɫɬɜɟɧɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ
ɛɴɞɟɳɢɬɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɧɚ ɩɥɟɧɟɪɚ
ȺɪɬɢɧɫɬɚɥɚɰɢɹɢɩɴɪɮɨɪɦɴɧɫɈɝɧɟɧɚɬɚɥɨɞɤɚɟɩɨɞɝɨɬɜɢɥ ɯɭɞɨɠɧɢɤɴɬ ȼɚɥɟɪɢ
ȼɴɪɛɚɧɨɜ ɡɚ ɬɚɡɝɨɞɢɲɧɨɬɨ
ɢɡɞɚɧɢɟɧɚɈɝɧɟɧɢɹɬȾɭɧɚɜ
ɤɨɟɬɨɳɟɜɩɟɱɚɬɥɢɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢ
ɢ ɬɟɯɧɢɬɟ ɝɨɫɬɢ Ɍɹ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɡɚɩɚɥɟɧɚ ɱɪɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɧɢ
ɩɢɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɟɮɟɤɬɢ ɩɨ
ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɤɭɥɦɢɧɚɰɢɹɬɚ ɧɚ
ɩɪɚɡɧɢɤɚ  ɧɚ  ɸɥɢ ɧɚ
ɤɨɧɰɟɪɬɚ ɧɚ ɪɨɤɥɟɝɟɧɞɚɬɚ

Новочерненци покориха Рожен!

ȾɠɨɧɅɨɭɬɴɧɨɬɘɪɚɹɏɢɣɩ
ɢȻɌɊ
ȼɟɱɟɪɢɩɨɫɜɟɬɟɧɢɧɚɤɥɚɫɢɱɟɫɤɚɬɚ ɧɚɪɨɞɧɚɬɚ ɢ ɡɚɛɚɜɧɚɬɚ ɦɭɡɢɤɚ ɳɟ ɩɪɟɞɯɨɠɞɚɬ
ɲɨɭɬɨ Ɉɝɧɟɧɢɹɬ Ⱦɭɧɚɜ ɚ
ɫɴɛɨɬɧɢɹɬ ɞɟɧ ɳɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢ
ɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɢ
ɫɴɛɢɬɢɹɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɢɩɴɪɜɢɹɬɤɪɴɝɨɬɪɟɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɹɬ
ɲɚɦɩɢɨɧɚɬ ɩɨ ɜɨɞɨɦɨɬɨɪɟɧ
ɫɩɨɪɬ ɤɨɣɬɨ ɳɟ ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɢ
ɧɚ  ɸɥɢ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ  ɧɚ
ɜɚɬɚɢɦɚɫɬɪ 
Ɉɱɚɪɨɜɚɬɟɥɧɢɬɟ ɝɥɟɞɤɢ ɧɚ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɢȾɭɧɚɜɳɟɦɨɝɚɬɞɚ
ɫɟɜɢɞɹɬɢɨɬȺɬɪɚɤɰɢɨɧɧɨɬɨ
ɜɥɚɤɱɟ ɤɨɟɬɨ ɩɴɬɭɜɚ ɜɫɟɤɢ
ɞɟɧɨɬɱɞɨɱɚɧɚ
ɸɥɢɨɬɱɞɨɱ
ɢɨɬɱɞɨɱ

Добре дошли "При Дидо"!
Заповядайте да опитате новия вкусен асортимент дюнери, катми, скара, принцеси, хамбургери!

на стр. 5

В Тутракан, на ул. "Трансмариска" 25, в съседство с
баничарница "При Дидо"!
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23 - 29.07.2015 г.

Заседание на Общински съвет-Главиница предстои
НОВИНИ
ПРИЯТЕЛСКА ВИЗИТА ОТ ОЛТЕНИЦА

Калина ГРЪНЧАРОВА
емата за образованието ще е първа в предстоящото заседание
на Общински съвет-Главиница, което е свикано от
неговия председател Сейфи
Салим на 29 юли (сряда) от
10:00 часа.
Най-напред ще бъде актуализиран списъкът на

Т

средищните училища от
общината за учебната
2015/2016 г., след което
ще бъде разгледана докладна записка с искане за
разрешаване на маломерни
паралелки в общинските
училища за новата учебна
година.
На вниманието на общинските съветници ще стоят
и предложения за изменение

и допълнение на Наредба
№11 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услугите
на територията на Община Главиница; приемане
на Наредба за търговска
дейност на територията на общината, както и
разпоредителни сделки с
общински имоти.
В края на заседанието

ще бъдат разгледани три
предложения до Министерския съвет на Република
България за отпускане на
персонална пенсия на деца
сираци.
Като ход от подготовката за сесията са насрочените заседания на четирите постоянни комисии,
които ще се проведат на
28 юли от 10:00 ч.

финансиране.
Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора
квалификационна степен и
обучение по част от професия
по първа, втора или трета квалификационна степен на вече
наетите по проекта лица е
една от дейностите по схемата. Те включват още обучение
по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка
по: Ключова компетентност
2„Общуване на чужди езици”,
Ключова компетентност 4

„Дигитална компетентност”
на вече наетите по проекта
лица; закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и
стопански инвентар, свързани със създаването на нови
работни места; оборудване и
адаптиране на нови работни
места за хора с увреждания,
вкл. ремонтни дейности, в
случай на необходимост и
осигуряване на наставник за
хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за
минимум 1 и максимум 7
души – представители
“ТГ”
на целевата група.

"Ново работно място"
Тутракан се проведе
първата от поредицата
информационни срещи
организирани от Областния
информационен център – Силистра, на които експертите от
центъра представят отворени
процедури за кандидатстване
с проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020.
На тази среща, състояла се
на 20 юли, бе поставен акцент
върху схемата „Ново работно
място 2015“.
Пред потенциалните бенефициенти бяха обяснени насоките за кандидатстване, както
и новият начин за подаване на
проектни предложения – чрез
попълване на електронен формуляр чрез системата ИСУН
2020 (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС).
Самото наименование на
схемата "Ново работно място"
показва, че иде реч за създава-
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ɄɦɟɬɴɬɧɚɪɭɦɴɧɫɤɢɹɝɪɚɞɈɥɬɟɧɢɰɚɌɨɧɟɉɟɬɪɟɩɨɫɟɬɢ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɧɚ  ɸɥɢ Ɍɨɣ ɛɟ ɩɪɢɟɬ ɨɬ ɤɦɟɬɚ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜɢɫɚɨɛɫɴɠɞɚɧɢɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɡɚɛɴɞɟɳɨɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɦɟɠɞɭɞɜɚɬɚɞɭɧɚɜɫɤɢɝɪɚɞɚ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "ТФК" АД
ɈɛɳɨɫɴɛɪɚɧɢɟɩɪɨɜɟɞɟɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɬɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ ɮɟɪɢɛɨɬɟɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜ ɱɢɹɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɭɱɚɫɬɜɚ
ɤɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɌɟɪɟɧɴɬɨɤɨɥɨ
ɛɢɜɲɚɬɚɡɚɫɬɚɜɚɟɧɨɜɨɬɨɦɹɫɬɨɡɚɮɟɪɢɛɨɬȼɧɚɱɚɥɨɬɨ
ɧɚɦɫɟɩɬɟɦɜɪɢɩɪɟɞɫɬɨɢɫɪɟɳɚɫɪɭɦɴɧɫɤɢɹɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪ
Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɟ ɫɩɟɱɟɥɢɥɚ ɞɨɫɟɝɚ ɜɫɢɱɤɢ ɜɨɞɟɧɢ
ɫɴɞɟɛɧɢɞɟɥɚɫɪɟɳɭɌɎɄȺȾɡɚɜɪɴɳɚɧɟɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚ
ɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɪɟɧɢ
750 КГ Е СРЕДНИЯТ ДОБИВ ОТ КАЙСИИ
ɬɨɧɚɟɩɪɨɞɭɤɰɢɹɬɚɨɬɤɚɣɫɢɢɜɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
Ɋɟɤɨɥɬɢɪɚɧɢɫɚɞɤɚɩɪɢɫɪɟɞɟɧɞɨɛɢɜɨɬɤɝɞɤɚ
ɫɴɨɛɳɚɜɚɬɨɬɈɛɥɚɫɬɧɚɬɚɞɢɪɟɤɰɢɹÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ´Ȼɪɚɧɟɬɨ
ɧɚɤɚɣɫɢɢɟɡɚɜɴɪɲɢɥɨɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɤɚɬɨɫɪɟɞɧɢɹɬɞɨɛɢɜɟɤɝɞɤɚɜɨɛɳɢɧɚȾɭɥɨɜɨɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚɟɩɪɢɤɥɸɱɢɥɚɩɪɢɫɪɟɞɟɧɞɨɛɢɜɨɬɤɝɞɤɚɈɬ
ɤɝɞɤɚɟɫɪɟɞɧɢɹɬɞɨɛɢɜɨɬɨɛɳɨɩɥɨɞɨɞɚɜɚɳɢɞɤɚɜ
ɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧȼɨɛɳɢɧɚɋɢɬɨɜɨɞɨɤɪɚɹɧɚɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚ
ɨɫɬɚɜɚɬɞɤɚɫɤɚɣɫɢɢɫɪɟɞɧɢɹɬɞɨɛɢɜɤɴɦɦɨɦɟɧɬɚɟ
ɤɝɞɤɚȼɨɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚɨɬɞɤɚɫɚɪɟɤɨɥɬɢɪɚɧɢ
ɞɤɚɩɪɢɫɪɟɞɟɧɞɨɛɢɜɨɬɤɝɞɤɚ
ПАРЛАМЕНТЪТ РЕШИ: РЕФЕРЕНДУМ И МЕСТНИ
ИЗБОРИ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ
НА ЕДНА И СЪЩА ДАТА
ɉɨɜɪɟɦɟɧɚɜɬɨɪɨɬɨɝɥɚɫɭɜɚɧɚɩɪɨɦɟɧɢɬɟɜɁɚɤɨɧɚɡɚ
ɩɪɹɤɨɭɱɚɫɬɢɟɧɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɜɞɴɪɠɚɜɧɚɬɚɜɥɚɫɬɢɦɟɫɬɧɨɬɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨɛɟɩɪɢɟɬɨɫɝɥɚɫɚ
ɡɚ  ɩɪɨɬɢɜ ɢ  ɜɴɡɞɴɪɠɚɥɢ ɫɟ ɋ ɬɚɤɚ ɩɪɢɟɬɢɬɟ
ɩɪɨɦɟɧɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɴɬ ɳɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹ ɞɚɬɚɬɚ ɡɚ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɫɥɟɞ ɩɨɫɨɱɟɧɢɬɟ ɜ ɚɥ
ɨɬɡɚɤɨɧɚɫɪɨɤɨɜɟɤɨɝɚɬɨɜɟɞɧɨɝɨɞɢɲɟɧɫɪɨɤɨɬɞɚɬɚɬɚ
ɧɚ ɨɛɧɚɪɨɞɜɚɧɟ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɇɋ ɩɪɟɞɫɬɨɹɬ ɢɡɛɨɪɢ
ɉɨɬɨɡɢɧɚɱɢɧɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɬɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɢɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɬɟ
ɢɡɛɨɪɢɳɟɦɨɝɚɬɞɚɫɟɩɪɨɜɟɞɚɬɧɚɟɞɧɚɢɫɴɳɚɞɚɬɚ
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
ɈɬɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɧɮɨɪɦɢɪɚɬɡɚɨɬɤɪɢɜɚɧɟɧɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚɜɴɡɥɚɝɚɧɟɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚɩɨɪɴɱɤɚɩɨɪɟɞɚɧɚɱɥ
ɚɥɬɨɬɁɈɉɫɩɪɟɞɦɟɬÄɁɚɤɭɩɭɜɚɧɟɧɚ ɞɟɜɟɬ ɦɟɫɬɟɧ
ɦɢɤɪɨɛɭɫɩɨɩɪɨɟɤɬÄȾɨɦɢɩɨɞɯɨɞɹɳɢɝɪɢɠɢɡɚɜɫɹɤɨɞɟɬɟ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧ´ɈɛɹɜɥɟɧɢɟɬɨɟɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɨɜɉɨɪɬɚɥɚɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟɩɨɪɴɱɤɢɧɚȺɝɟɧɰɢɹɡɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟɩɨɪɴɱɤɢ
ɧɚ  ɝ ȼɴɡɥɨɠɢɬɟɥɹɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹ ɩɴɥɟɧ ɞɨɫɬɴɩ
ɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ
ɌɭɬɪɚɤɚɧÄɉɪɨɮɢɥɧɚɤɭɩɭɜɚɱɚ´ɚɨɮɟɪɬɢɫɟɩɨɞɚɜɚɬɜɡɚɩɟɱɚɬɚɧɧɟɩɪɨɡɪɚɱɟɧɩɥɢɤɜɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɭɥɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚʋɞɨɱɧɚɝɜɤɥ
ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН В
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА
МИРГ "ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ"
ȾɎ ÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ³  Ɋɚɡɩɥɚɳɚɬɟɥɧɚɬɚ ɚɝɟɧɰɢɹ ɢɡɩɥɚɬɢ
ɫɭɛɫɢɞɢɹɨɬɥɜɢɩɨɦɹɪɤɚÄɊɚɡɜɢɬɢɟɧɚɪɢɛɚɪɫɤɢɬɟɨɛɥɚɫɬɢ´ɡɚɩɪɨɟɤɬɧɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟÄɈɛɡɚɜɟɠɞɚɧɟɢ
ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟɧɚɫɬɚɢɡɚɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɜɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ´Ɉɛɳɚɬɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɟɡɚɥɜȻɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚɬɚɮɢɧɚɧɫɨɜɚɩɨɦɨɳɩɨɩɪɨɟɤɬɚɟɨɬɪɚɡɦɟɪɚɧɚɨɞɨɛɪɟɧɢɬɟɢɪɟɚɥɧɨ
ɢɡɜɴɪɲɟɧɢɪɚɡɯɨɞɢɨɬɤɨɢɬɨɧɚɫɬɨɫɟɨɫɢɝɭɪɹɜɚɬɨɬȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɮɨɧɞɡɚɪɢɛɚɪɫɬɜɨɚɨɬɞɴɪɠɚɜɧɢɹɛɸɞɠɟɬ
ШАХТУРНИР
ɒɚɯɦɚɬɟɧ ɤɥɭɛ Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ  Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ
ɩɨɩɨɜɨɞɩɪɚɡɧɢɤɚÄɈɝɧɟɧɢɹɬȾɭɧɚɜ´ɬɭɪɧɢɪɢɡɚɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɫɬɢɢɥɸɛɢɬɟɥɢɧɚɬɢɯɚɬɚɢɝɪɚɄɚɧɢɦɜɫɢɱɤɢɤɨɢɬɨ
ɩɪɨɹɜɹɜɚɬɢɧɬɟɪɟɫɢɝɨɫɬɢɧɚɮɟɫɬɢɜɚɥɚɞɟɰɚɢɜɴɡɪɚɫɬɧɢ
ɧɚɢɸɥɢɜɲɚɯɦɚɬɧɢɹɤɥɭɛɇɚɱɚɥɟɧɱɚɫɱɚɫɚ
Ɂɚɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɢɦɚɨɫɢɝɭɪɟɧɢɧɚɝɪɚɞɢ
КРИМИНАЛЕ
ɅɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɊɟɧɨ´ɟɢɡɝɨɪɹɥɧɚɸɥɢɜɫɟɥɨȼɚɪɧɟɧɰɢ ɉɨɠɚɪɴɬ ɜɴɡɧɢɤɧɚɥ ɨɤɨɥɨ  ɱɚɫɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɧɚɤɴɫɨɫɴɟɞɢɧɟɧɢɟɉɨɠɚɪɧɢɤɚɪɢɨɬɊɋɉȻɁɇɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɫɚɩɨɝɚɫɢɥɢɨɝɴɧɹ
ɋɭɯɢɬɪɟɜɢɫɚɝɨɪɟɥɢɧɚɸɥɢɤɪɚɣɌɭɬɪɚɤɚɧɉɨɠɚɪɴɬɤɨɣɬɨɜɴɡɧɢɤɧɚɥɨɤɨɥɨɱɚɫɚɫɥɟɞɧɟɛɪɟɠɧɚɪɚɛɨɬɚ
ɫ ɨɝɴɧ ɟ ɩɨɬɭɲɟɧ ɨɬ ɟɤɢɩ ɧɚ ɦɟɫɬɧɚɬɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚ
ɫɥɭɠɛɚɇɹɦɚɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɡɚɝɭɛɢ
ɇɟɩɪɚɜɨɫɩɨɫɨɛɧɨɧɟɩɴɥɧɨɥɟɬɧɨɦɨɦɱɟɟɡɚɫɟɱɟɧɨɞɚ
ɲɨɮɢɪɚɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɎɨɪɞɎɢɟɫɬɚ´ɩɨɩɴɬɹɦɟɠɞɭɫɟɥɨ
ɋɨɤɨɥɢȽɥɚɜɢɧɢɰɚɧɚɸɥɢɉɪɨɜɟɪɤɚɩɨɤɚɡɚɥɚɱɟɝɨɞɢɲɧɢɹɬɫɟɧɚɦɢɪɚɜɟɞɧɨɝɨɞɢɲɧɢɹɫɪɨɤɨɬɧɚɤɚɡɜɚɧɟɬɨɦɭ
ɩɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɪɟɞɡɚɫɴɳɨɬɨɞɟɹɧɢɟɋɪɟɳɭɧɟɝɨɟ
ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

не на устойчиви
работни места и
то за безработни
и неактивни лица
- тоест, отново се акцентира
върху интеграцията на уязвимите групи на пазара на труда.
Ще бъде приложена една
комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне
на разнообразни стимули за
работодателите за разкриване
на нови работни места.
Информационната среща
се организира съвместно с
Бюрото по труда.
По тази схема могат да
кандидатстват само работодатели, тя ще бъде отворена
за подаване на документи до
14 септември. Минималната
сума за кандидатстване е 50
хил. в.,а максималната - 391
166 лв., като задължителното условие е наемането на
безработни или неактивни
лица да е за срок от една
година. Освен това сумата е
безвъзмездна, т.е няма съ-

БЧК-Тутракан разпредели помощи от Швейцария
Калина ГРЪНЧАРОВА
рганизацията на БЧК
в Тутракан е получила
помощи от швейцарски дарител, информира
нейният председател Сенами Рашид.
18 видове артикули включва помощта - различни хигиенни продукти - лосиони
и шампоани, аксесоари,
пъзели и играчки за деца,
домакински артикули, канцеларски материали, дрехи
за жени, мъже и деца, каски
за велосипедисти.
Волята на дарителя е помощите да бъдат разпределени на деца и социално слаби многодетни семейства.

О

По списък изготвен от
Дирекция "Социално подпомагане" и от Община
Тутракан, 12 лица от града ще получат част от
помощите, а останалите
ще бъдат разпределени от
кметовете на населените
места.
Лицата, получили помощи, ще попълнят молба,
декларация и анкета, както изисква дарителят от
Швейцария.
На снимката: Кметовете на Варненци и Шуменци - Снежана Маринова и
Симеон Димитров приемат
дарените помощи за хората
от техните села

Електронна рибна борса
дружение „Национален
център за информационно обслужване” – Плевен
започна изпълнението на проект
„Проектиране и внедряване на система за електронна рибна борса за
подпомагане на рибарския сектор
в МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле”, стана ясно на пресконференция дадена от сдружението на
17 юли в Тутракан.
Проектът е по приоритетна ос
4 „Устойчиво развитие на рибарските общности” и мярка 4.1
„Развитие на рибарските области”
на ОП Развитие на Сектор Рибарство и мярка 1.2 „Поддържане и
развитие на търговската мрежа за
продукти от риболов и аквакултура
чрез създаване и модернизиране
на търговските пунктове, развитие
на нови пазари и маркетингови
подходи” на Местната стратегия
за развитие.
Основната цел на проекта е
Повишаване на динамиката в търговията с пресни рибни продукти,
разширяване на съществуващите
и създаване на нови пазари чрез

С

въвеждане на нови услуги при
продажбата на риба и аквакултури.
За да се постигне целта на проекта
ще бъдат изпълнени дейности,
които ще доведат до конкретни
резултати. Управление на проекта
е първата дейност. Изграден е
екип от трима специалисти, които
ще организират, контролират и
отчитат хода и изпълнението на
проекта.

Втората дейност е разработване и интегриране на система
за електронна рибна борса, като
дейността е възложена на изпълнител съгласно правилата и
праговете на ЗОП. Извършването
й ще бъде разделено на три етапа:
анализ, разработка и тестване и
внедряване.
По третата дейност - информация и публичност, са предвидени

две пресконференции (за стартиране и за приключване на проекта);
три информационни събития за
запознаване и обучение на потребителите на електронната система
с нейните възможности; ще бъдат
отпечатани и разпространени 2000
флаери с подробна информация за
проекта и възможностите, които
той ще предостави пред рибарите,
потребителите и бизнеса.
В резултат на реализирането
на проекта не само ще се създаде
нова услуга за населението и
бизнеса в региона, ще се насърчи
икономическото му оживление
и създаването на иновативен и
комплексен бизнес продукт, който
да генерира печалба, но и ще се
създадат предимства за всички
страни, които ще се възползват от
новата електронна борса. Целевата
група на проекта обхваща рибари
– професионалисти и любители,
и потребители на риба – корпоративни и индивидуални. Срокът за
изпълнение на дейностите е три
месеца - до 31 август 2015 г., с
бюджет 227 706,00 лв.
“ТГ”
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Концлагерът "Калимок" край Тутракан премълчан или забравен?
за концлагера в Калимок,
защото още преди да се
публикува първият материал по темата, ми разказаха
поредна история-гавра случила се в лагера.
Родителите на Мария са
работили в тогавашното
ДЗС "Нова Черна" - майката
като готвачка, а бащата –
работник.
Жена от с.Нова Черна била
леличка в детска градина в
ДЗС-то. След горещ летен
работен ден, жената отишла край реката, за да се
поразхлади, да изплакне лицето и поизмие ръце и крака.
Анастасия ЯКОВА
Почвата под нея се срутила
вно съм се заблуж- и тя паднала във водата. В
давала относно мъл- близост, на дигите, са рачанието на хората, ботили политзатворниците.

Един от тях чул виковете
на жената, побягнал и успял
да й спаси живота, като я
извадил от канала.
На другия ден, от благодарност родителите на
младата жена опекли едно
пиле, замесили питка и отишли през деня, там, където
са работили лагеристите
- да занесат курбан на спасителя.
В лагера с жестокостите
си се славел Васил Банов,
надзирател, родом от нашите села. Попаднали хората
на него, помолили го да
извикат нещастника. Банов
го извикал, те му подали
курбана. Тогава Банов му
посочил храсталака - там
да го изяде. Коварството

и гаврата нямали предели
у него - когато човекът се
обърнал с гръб и поел към
посоченото място, Васил
Банов извадил оръжието и
го застрелял най-хладнокръвно. Лагеристът паднал
по лице, скътал храната под
себе си, но надзирателят
издърпал бохчата и обърнал
гръб на изумените, потресени хора. Така верният
служител на ДС, "изпълнил
дълга си пред народа".
След затварянето на лагера, назначили Васил Банов
за пазач на лозята в областта на близката източна
застава. Но мръсникът си
остава мръсник! Започнал
да вади коловете от лозята
и да върши и други пакости.

Я
Държавата ще модернизира "Спешна помощ"
- В Тутракан ще разширяват филиала
дравното министерство обмисля нов вариант за подпомагане
на държавните болници
– като им се даде възможност да продават обособени части от сградите, за
да покрият финансовите
си дефицити. Това съобщи
в Силистра зам. министърът на здравеопазването
д-р Ваньо Шарков. Министерството се отказа от
идеята за приватизация на
болници, но обмисля друга
възможност, коментира
Ваньо Шарков.
Проектът за цялостна
модернизация на системата за Спешна помощ е на
стойност 85 милиона лева,
осигурени от оперативната програма „Региони в
растеж“.
По него ще бъдат закупени 400 линейки, както и оборудване, вкл. за
филиалите на болниците
(общо 172 в страната);
за Центровете, които са
28, и за спешните приемни
отделения – общо 35.
Няма разпределение по
области и по общини на
парите от ОП „Региони

З

в растеж“, по който е
проектът. То ще бъде
направено на базата на
възможностите по това,
което имат като дейност,
и на необходимостите по
места. Целта е до 2020 г. в
страната да няма линейка,
„по-стара“ от 4 години.
В област Силистра има
и от трите медицински
структури: Спешно приемно отделение към МБАЛ
Силистра АД, което трябва да бъде модернизирано,
разширено и оборудвано;
Център за спешна медицинска помощ, ръководещ
всичко в областта; два
филиала – в Тутракан и
Дулово, свързани с многопрофилните болници в тези
два града; два филиала – в
Главиница и в Кайнарджа,
които не са към болнични
заведения.
В Дулово се предвиждат възможности за разширение и ремонтиране
на съществуваща база, а
в Тутракан, където има
проблеми със свлачищния
район на болницата, ще се
търси разширение. В Главиница има съответствие

на стандартите, затова
ще се върви към модернизиране, в Кайнарджа - ново
строителство.
Предвиждат се и мерки
за подобряване на работата на системата 112, каза
доктор Шарков.
"Мисля, че можем да направим по-добър начина,
по който се работи. Още
повече, че ние предвиждаме
и въвеждане на телемедицината в системата
на Спешната медицинска
помощ. Идеята е в края,
когато вече финализираме

ладежите между 16 и 18
г. вече могат да работят
до 22 часа, вместо до 20
ч., каквото ограничение имаше
досега. Промяната е част от пакета
поправки в Кодекса на труда, които
влизат в сила с обнародването
им в бр. 54 на Държавен вестник
от днес. Останалите защити при
полагане на труд от малолетни и
непълнолетни лица обаче остават.
Те могат да работят при 7-часов
работен ден, нямат право да полагат извънреден и нощен труд.
Нощен е трудът, положен след 22
часа, а за лицата, ненавършили 16
г. - след 20 ч.
С промените се въвежда и нов
вид трудови договори - за краткотрайна сезонна селскостопанска
работа. Те са с продължителност
от един ден и ще се заверяват от
Главна инспекция по труда. Практическото им приложение е регламентирано в специална наредба,
която също е обнародвана в бр. 54
на Държавен вестник, но влиза в
сила на 21 юли - три дни след обнародването й. Оттогава ще започне
и заверяването на договорите в
дирекциите „Инспекция по труда“

по местонахождение на имотите.
Регламентират се нови правила при прилагането на гъвкаво
работно време. Според тях работодателят ще продължи да
определя време за задължително
присъствие на работниците и служителите, но часовете извън него
могат да се отработят във всеки
друг ден от седмицата. Изрично
се регламентира, че начинът на
отчитане на работното време се
урежда в правилника за вътрешния
трудов ред на предприятието. При
контрола ще се следи дали при
разпределението на работното
време и отработването на часове в
други дни се спазват изискванията
за задължителна междудневна и
седмична почивка.
Отменя се задължението на работодателите да изготвят графици
за отпуските, в рамките, на които
досега те бяха длъжни да предоставят на работниците и служителите
си в платена почивка. Остава обаче
2-годишната давност, след края на
която неизползваните дни ще се
погасяват. Давността изтича две
години след годината, за която се
е полагал отпускът. Новите текстове

позволяват прехвърляне на част
от отпуска за следващата година,
но работодателят се задължава до
средата на годината да осигури използването му. За целта той може
и еднолично да изпрати в платен
отпуск лице, което не се е възползвало от правото си да го поиска.
Регламентират се две нови основания за прекратяване на трудовите
правоотношения. С едномесечно предизвестие работодателят
може да освобождава работници
и служители, придобили право
на пенсия за осигурителен стаж
и възраст. При същите условия,
но без предизвестие, работещите
могат да прекратяват трудовите си
правоотношения с работодателя.
Работодателите се задължават да
водят трудови досиета на работниците и служителите си, в които се
съхраняват документите във връзка
с възникването, съществуването
и прекратяването на трудовото
правоотношение.
Въвежда се и специален знак,
който контролните органи от Инспекцията по труда ще поставят
при спиране на обект или машина
до отстраняване на нарушенията.

оризището. Те са изпитвали
съпричастност към съдбата на мъчениците и често
пъти им носили храна. В
замяна на това концлагеристите им давали дини.
Граждани, моля, ако знаете нещо свързано с концлагера "Калимок", потърсете
ме и ми разкажете, анонимността ще бъде запазена.

Русенският университет се
представи пред областната
и общинските власти
Ɉɛɥɚɫɬɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɫ ɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɨɬɨɧɚɨɛɥɚɫɬɧɢɹ
ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ ɋɬɨɹɧ Ȼɨɧɟɜ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟ ɫɪɟɳɚ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɬɨ
ɧɚɱɥɤɨɪɩɪɨɮɞɬɧɏɪɢɫɬɨ
Ȼɟɥɨɟɜ'+&PXOWɪɟɤɬɨɪɧɚ
ɊɭɫɟɧɫɤɢɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬÄȺɧɝɟɥ
Ʉɴɧɱɟɜ³ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɬ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɧɢɹ ɩɪɟɫɰɟɧɬɴɪ ȼ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɬɚ ɡɚ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɜɤɥ ɢ ɡɚ ɧɟɝɨɜɢɹ Ɏɢɥɢɚɥ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɩɪɟɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɂɈ ɧɚ ɆɈɇ ɤɚɤɬɨ
ɢ ɧɚ ɨɛɳɢɧɢɬɟ ɨɬ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɫɟ ɜɤɥɸɱɢɯɚ ɢ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ

ɋɬɭɞɟɧɬɢɬɟ ɢɦɚɬ ɩɪɚɜɨ ɞɚ
ɫɟɜɴɡɩɨɥɡɜɚɬɨɬɦɟɫɟɱɧɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɜɱɭɠɛɢɧɚɤɚɤɬɨɩɨ
ɜɪɟɦɟɧɚɛɚɤɚɥɚɜɴɪɫɤɢɹɬɚɤɚ
ɨɬɞɟɥɧɨɢɩɪɢɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɧɢɹ
ɩɟɪɢɨɞɩɪɢɬɨɜɚɫɢɡɞɪɴɠɤɚ
ɩɨ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ȼ
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜɤɥ ɜɴɜ Ɏɢɥɢɚɥ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɢɦɚ ɐɟɧɬɴɪ
ɡɚ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɳɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ȼɴɡɦɨɠɧɢ ɫɚ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɢɡɧɟɫɟɧɢɩɨɦɟɫɬɚ
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɴɬɢɦɚɦɨɞɟɪɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɧɚ ɛɚɡɚ ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɚɜɴɪɯɭɯɢɥɤɜɦɢ
ɟɱɚɫɬɨɬɞɜɚɝɨɥɟɦɢɩɨɪɬɚɥɚ

ɪɟɤɬɨɪɫɤɨɬɨɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ
Äɉɪɟɞ ɧɚɫ ɢɦɚ ɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɢ Ɋɭɫɟɧɫɤɢɹɬ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɟ ɨɫɴɡɧɚɥ ɫɜɨɟɬɨ ɦɹɫɬɨ ɡɚ
ɧɚɦɢɪɚɧɟ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚ
ɬɹɯ³ ɡɚɹɜɢ ɱɥ ɤɨɪ Ȼɟɥɨɟɜ
Ɍɨɣ ɩɪɢɡɨɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɚɬɚ ɢ
ɦɟɫɬɧɢɬɟ ɜɥɚɫɬɢ ɞɚ ɪɚɛɨɬɹɬ
ɡɚɟɞɧɨ ɪɴɤɨɜɨɞɟɧɢɹ ɨɬ ɧɟɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɡɚɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟɦɭɤɚɬɨɝɚɪɚɧɬ
ɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɬɟɪɟɝɢɨɧɚ
± Ɋɭɫɟ ɋɢɥɢɫɬɪɚ Ɋɚɡɝɪɚɞ ɢ
ɌɴɪɝɨɜɢɳɟɁɚɰɟɥɬɚɜɢɫɲɟɬɨ ɭɱɟɛɧɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɟɬɨ
ɟ ɫɴɫ ɝɨɞɢɲɧɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ
ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɲɢɪɨɤɨɫɩɟɤɬɴɪɧɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɛɚɤɚɥɚɜɴɪɫɤɢ ɢ
ɦɚɝɢɫɬɴɪɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜ 
ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚɬɚ ɨɬ
ɤɨɢɬɨɫɚɢɧɠɟɧɟɪɧɢ
ȼɫɹɤɚɝɨɞɢɧɚɫɟɩɪɟɞɥɚɝɚɬ
ɧɨɜɢɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬɢ±ɡɚɜɬɨɪɚ
ɩɨɪɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɩɪɢɟɦɚɬ
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜ ɚɝɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚ ɨɬ ɬɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ
ɫɟ ɜɴɜɟɠɞɚ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬ
Äɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ³ Ƚɨɥɟɦɢ ɫɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɡɚ
ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɛɢɡɧɟɫ ɫɪɟɞɢɬɟ
ɜɤɥɢɧɚɟɤɫɩɟɪɬɧɨɧɢɜɨɊɍ
ɟɥɢɞɟɪɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɬɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɚɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɟɬɨ
ɟɚɞɚɩɬɢɪɚɧɨɤɴɦɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚɧɚɞɢɝɢɬɚɥɧɨɬɨɩɨɤɨɥɟɧɢɟ

ɜɤɥ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢɹ ɜɢɪɬɭɚɥɟɧ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ȼ ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɢɹ ɩɨɪɬɮɟɣɥ ɫɚ
ɡɚɩɢɫɚɧɢɬɟɦɢɩɨɩɪɨɝɪɚɦɢ ɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧɢ ɫɴɫ 
ɩɚɪɬɧɶɨɪɢ ɨɬ ɰɹɥɚ ȿɜɪɨɩɚ
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜɫɟɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɜ
ɊɭɫɟɧɫɤɢɹɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɜɊɭɫɟ
ɢɦɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɩɨɥɡɜɚ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ ɚ ɧɚɣɞɨɛɪɢɬɟ
ɫɬɭɞɟɧɬɢ±ɞɴɪɠɚɜɧɢɢɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɫɬɢɩɟɧɞɢɢ
Ɋɟɤɬɨɪɴɬ Ȼɟɥɨɟɜ ɭɜɟɪɢ
ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟ ɱɟ ɳɟ ɩɪɨɞɴɥɠɢɪɚɛɨɬɚɬɚɩɨɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɧɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɡɚɨɛɭɱɟɧɢɟɜɴɜɎɢɥɢɚɥɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɩɪɢ ɩɨɞɨɛɪɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɹɌɴɪɫɢɫɟɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɤɨɹɬɨ ɞɚ ɨɫɢɝɭɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚ ɫɚɧɢɪɚɧɟ ɧɚ ɫɝɪɚɞɚɬɚ ɜ
ɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹɝɪɚɞɁɚɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚ ɭɱɟɛɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɜɟɱɟ
ɫɚɫɟɡɚɩɢɫɚɥɢɦɚɞɭɲɢɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬɢɬɟɩɪɟɞɥɚɝɚɧɢ
ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ Ⱦɪɭɝɢ ɧɚɞ 
ɞɨɛɪɭɞɠɚɧɰɢɫɴɫɫɢɝɭɪɧɨɫɬ
ɳɟɫɚɧɚɟɫɟɧɩɴɪɜɨɤɭɪɫɧɢɰɢ
ɜɊɭɫɟɧɨɪɟɚɥɧɨɢɦɚɜɪɟɦɟ ɢ ɡɚ ɨɳɟ ɦɥɚɞɢ ɯɨɪɚ ɨɬ
ɪɟɝɢɨɧɚɞɚɢɡɛɟɪɚɬɞɚɭɱɚɬ
ɜɭɱɟɛɧɨɡɚɜɟɞɟɧɢɟɜɤɨɟɬɨ
ɜɫɹɤɚ ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚɬ
ɩɨ ɧɚɞ  ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢ ɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɧɚɭɱɧɢɮɨɪɭɦɚ

В

проекта, да няма пациент,
до който не може да стигат нашите екипи за повече от 20 минути" - обясни
той.
Ваньо Шарков заяви също,
че оцеляването на болниците в малките населени
места зависи изцяло от
местните власти, защото
държавата няма право да
ги финансира. Общините
и сега инвестират в здравеопазването, но вече има
продадени общински болници, каза още Шарков.
“ТГ”

Договори за еднодневна заетост и възможност за гъвкаво работно време

М

Ʉɚɥɢɦɨɤɫɟɝɚ

Тогава група мъже се обединили и една нощ Васил получил заслужен бой, но така
че да не оставят белези.
В района на концлагера,
поради голяма вода, се отглеждал ориз, а също така
и бостани. В разговор, един
познат сподели спомени,
когато бил дете. Заедно
с баща си са работили на

Така ще се гарантира, че дейността
няма да бъде възобновена преди
отстраняването им. Прилагането
на разпоредбата ще започне след
приемането на специална наредба.
От Кодекса на труда отпада чл.
277, който задължаваше работодателите да разработват и утвърждават правила за осигуряване на
здравословни и безопасни условия
на труд. Тези им ангажименти обаче не отпадат, тъй като са подробно
разписани в специалния Закон за
здравословни и безопасни условия
на труд.
Според промените микро и
малките предприятия не могат
да въвеждат удължено работно
време при необходимост, както
и намалено при производствени
проблеми. Не се изисква от тях
да утвърждават и Правилник за
вътрешния ред на предприятието.
Остават обаче задълженията им
по чл. 127 на Кодекса на труда да
изготвят указания за реда и начина
на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите
права, част, от които е и разпределението на работното време и
документалното му оформяне.
“ТГ”

“ТГ”
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Община Главиница работи Дяконско ръкоположение
по трансграничен проект на Илинден в Тутракан
ткриваща пресконференция
по проект „ЕКО Образование
за здравословна околна среда" се подготви и проведе в периода
от 9 до 11 юли т.г. в град Крайова,
Румъния.
На събитието присъстваха представители на всички партньори по
проекта, както и на местната власт и
медиите. Пресконференцията беше
открита от Мъдълина Кълинеску - вицепредседател на Асоциация Домино
/Партньор 5/. Тя представи накратко
партньорите по проекта, след което
даде думата на официалните гости
на събитието.
Първото обръщение бе отправено
от Илеана Мъжинъ – Изпълнителен
директор в Окръжния съвет на окръг
Долж. Тя поздрави представителите
на партньорите и техните екипи за
съвместната работа по изпълнението
на проекта. Г-жа Мъжинъ изрази възхищението си от мащаба на начинанието и вложения професионализъм.
Дан Дашовяну, зам.-кмет на Община Крайова подчерта огромното
значение на проекта „ЕКО Образование за здравословна околна среда“ за
развитието на образованието в града.
Той заяви подкрепа от негова страна,
като подчерта множеството ползи за
партниращото училище и образованието в Румъния като цяло. Кметът

О

завърши своето обръщение с призив
към партньорите да продължават с
подобни чудесни инициативи и изрази
готовност за бъдещо участие в тях.
Жанина Вашку, зам.-главен училищен инспектор в Окръжния училищен
инспекторат на окръг Долж бе категорична, че резултатите от въвеждането на модернизирани методи на
обучение ще бъдат от полза не само
за училищата в проекта, но и за напредъка в образованието в целия окръг.
Поднесе искрени благодарности към
партньорите за всеотдайната им работа и ги подкани да влагат тази енергия
във всички бъдещи начинания.
Ани Дръгич - Училищен инспектор

"Огненият Дунав - Тутракан`2015"

за общностни програми и европейска
интеграция към Окръжния училищен
инспекторат на окръг Долж, разказа
за опита си в областта на образователните проекти, финансирани от
ЕС и сподели каква огромна чест е
участието й в „ЕКО Образование за
здравословна околна среда“. Г-жа
Дръгич отправи специални благодарности към г-жа Десислава Дончева и
екипа на Сдружение Евроинтегра за
помощта и подкрепата от тяхна страна
към Асоциация „Домино“ /Партньор
5/. Приветствието завърши с фокус
върху създадените добросъседски
отношения между българските и
румънските партньори по проекта,
които дават добра основа за бъдещи
съвместни дейности.
Събитието продължи с приветствие
от страна на Десислава Дончева, Ръководител проект и Водещ партньор /
Сдружение Евроинтегра/, която запозна гостите със същността на проект
„ЕКО Образование за здравословна
околна среда“. Тя представи бюджета,
периода на изпълнение, партньорите
и основните цели на проекта. След
това подробно описа предвидените
дейности, като запозна присъстващите с напредъка по изпълнението им

отдаденост на участниците в процеса
на реализирането му. Позицията си
тя изрази не само като част от екипа,
но и от гледната точка на учител и
директор на училище.
Събитието продължи с обръщение
от страна на Михай Хароса – координатор по проекта и директор на
Гимназия „Трайан Вуйа“, гр. Крайова,
Румъния. Той изрази своята гордост
да бъде част от подобно съвместно
начинание и благодари на Водещия
партньор за указаната му чест и гласуваното доверие, като демонстрира
ентусиазма си от постигнатото до
момента и недвусмислено направи
заявка за бъдещо участие при реализирането на подобни полезни за
обществото проекти.
Следващият представен партньор
беше Техническа гимназия „Хориа
Винтила“, Сегарча, в лицето на Михъицъ Стойка. Той даде кратко описание
на своето училище и предметите изучавани от учениците в него. Г-н Стойка
благодари на останалите партньори за
положените усилия до момента и ги
подкани да съхранят ентусиазма си
до края на изпълнението на проекта,
както самият той обеща да направи.
Пресконференцията продължи с
приветствие на Виорел Гицъ, Координатор проект на Партньор 4 – Училище
с класове от I до VIII № 1, Чоканещ. В
изключително емоционална реч, г-н
Гицъ изрази огромната чест, която
представлява за него участието му в
„ЕКО Образование за здравословна
околна среда“. Създадените трайни
приятелски отношения в екипа на
проекта също бяха високо оценени
в обръщението на представителя на
Партньор 4.
Заключително приветствие отправи представителя на партньора
домакин - Асоциация „Домино“,
Мариана Стойняк. Тя благодари на
всички официални гости за присъст-

до момента, както и с предстоящите
действия.
Г-жа Дончева завърши своето обръщение с представяне на Водещия
партньор - Сдружение Евроинтегра,
и благодари на екипа си за добрата
координация и положените съвместни
усилия за успешното изпълнение на
проекта.
Жени Попова, председател на
"Сдружение за защита правата на
животните" в Русе представи своята
организация, която е Партньор 6 по
проекта. Тя изрази вълнението си
от участието й в подобно начинание,
което за нея е нов опит, коренно
различен от предишните дейности, с
които се е занимавала.
Нефие Раим, Представител на
Партньор 6 по проекта - Община
Главиница, започна с препратка
към опита й с предишни проекти от
образователен характер, съвместно с
Водещия партньор – Сдружение Евроинтегра. На базата на впечатленията
си от миналото, тя изрази сигурността
си в успешното изпълнение на настоящия трансграничен проект, убедена
във високия професионализъм и

вието им на това толкова важно за
проекта събитие и изтъкна важността
на развитието в образованието в гр.
Крайова и окръг Долж като цяло,
поради необходимостта от повишена
осведоменост на младите хора относно екологичните проблеми в техния
регион. Председателят на Асоциация „Домино“ благодари на всички
партньори за окуражаващите думи,
които са засилили нейната увереност
в гладкото и отлично реализиране на
поставените цели по проекта.
След представянето на всички
партньори по проекта, бе предоставена възможност на гостуващите
журналисти и гости на събитието
да зададат своите въпроси. Техният
интерес беше огромен, което ясно
пролича от множеството отправени
към екипа въпроси.
В края на пресконференцията
Мъдълина Кълинеску благодари още
веднъж на всички присъстващи в
залата и подчерта важността от проведеното събитие за всички, които са
част от голямото семейство на проект
„ЕКО Образование за здравословна
околна среда".

Програма
23 юли (четвъртък) – 21:00
ч., Амфитеатрална сцена,
Крайдунавски парк
„Огнени песни и танци
край Дунава” – фолклорен
празник
С участието на Ансамбъл
“UNIVERSITY 2” от Грузия,
Fundacion Colombia Folklore от
Колумбия и Танцов ансамбъл
"Дунавска младост"
24 юли (петък) - 21:00 ч. - сцена
„Кейова стена”, Крайдунавски
парк
„Звезден прах над Дунав”
– музикална програма със специалното участие на ГРАФА,
формации и изпълнители на
Общински център за извънучилищни дейности
25 юли (събота) – сцена
„Кейова стена”, Крайдунавски
парк

ки с „Виж каква риба улових”
3. Демонстрация „Плетене на
рибарска мрежа”
4. Ретрофото
5. Прожекции на български
филми и детска анимация
6. Рисуване върху миди
7. Фейсарт в музея
8. Седянка в музея
17:30 ч., Зала "Обреден дом"
- Откриване на изложба живопис „Реката”
18:00 ч. - Кейовата стена,
Крайдунавси парк
Начало на спортно-развлекателни игри
t ©¼Å¾ÆÏÍÉÊ ËÌÄ¿ÊÎ¾ÁÉ¼
рибена чорба
tÄÈ¾ÊÇÄÓÉÊËÌÁËÇÏ¾¼ÉÁÉ¼
река Дунав
tÌÁ½¼ÉÁÍÌÄ½¼ÌÍÆÄÇÊÀÆÄ
t¯ÇÊ¾É¼ÌÄ½¼
t ÎÌ¼ÆÎÄ¾ÉÊ ÍÖÍÎÁÃ¼ÉÄÁ ËÊ
греда над вода
Рок–концерт на Джон
t¬ÄÍÏÉÆ¼É¼¼ÍÐ¼ÇÎ
Лоутън - легендата
Гост - водещи: Ернестина
от „Юрая Хийп” и Б.Т.Р.
В програмата за деня са Шинова и Кофе Бабоне
22:00 ч. - Кейовата стена,
включени още:
10:00 – 18:00 ч. - Лодкос- Крайдунавски парк
Рок – концерт на Джон
тоянка, под „Лодката” – ПроЛоутън, Б.Т.Р. и групите
веждане на Първи кръг от
Blood Sugar и "Вход
Републикански шампионат по
водомоторен спорт
свободен”
14:00 до 20:00 ч. - в ИсториСВЕТЛИННО, ОГНЕНО И
чески и Етнографския музей на ЛАЗЕРНО ШОУ НАД РЕКАТА
Тутракан, безброй атракции и
26 юли – 10:00 – 13:30 часа
забавления:
- Лодкостоянка, под „Лодката”
1. Изложба „Гигантски риби – Втори ден на Републикански
по Дунава”
шампионат по водомоторен спорт
2. Изненадайте вашите близ-

“ТГ”

а 20 юли 2015 г., когато светата църква
чества паметта на
Св. пророк Илия, Негово
Високопреосвещенство Русенски митрополит Наум
отслужи Света литургия в
храм "Св. Николай Мирликийски" в град Тутракан.
Владиката бе посрещнат
от множество богомолен
народ, дошъл да почете
празника и да получи благословение от своя архиерей.
В съслужение с митрополита бяха ст. ик. Илия Тонков
- архиерейски наместник на
Тутраканска духовна околия, прот. Михаил Михайлов
- енорийски свещеник на с.
Варненци и Шуменци, свещ.
Йордан Куцаров - енорийски
свещеник на с. Зафирово,
свещ. Йордан Йорданов
- свещеник в с. Белица и
дяконите Валери Василев и
Станимир Велчев.
По време на светата

Н

литургия бе ръкоположен в
дяконски чин Румен Петров
Трофилов от с. Щръклево,
Русенско. Новият дякон е
роден през 1979 г. и е възпитаник на Софийска духовна
семинария "Св. Йоан Рилски".
След края на богослужението, митрополит Наум
се обърна със сърдечно приветствие към ст. ик. Илия
Тонков, като го поздрави по
случай имения му ден и го
насърчи все така всеотдайно и прецизно да изпълнява
поверените му длъжности.
Владиката поздрави и
дякон Румен с пожелание
за успех в служението, напомняйки му задължението
никога да не губи вярата
и почитта си към Бога и
неговите светци.
Текст:
дякон Валери ВАСИЛЕВ
Снимки:
дякон Венелин ПОПОВ
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Новочерненци покориха Рожен!
Е

Калина ГРЪНЧАРОВА
два ли има някой, който под звуците на 400
каба гайди и гласа на
Валя Балканска, да не настръхне, потръпне и каже
"Българин съм!". Това се
случи и на 17 юли в Родопа
планина, когато бе открит

бе голямо - надлъж и на шир
можеха да се видят хора с
български национални носии
между паркиралите коли и
палатките, които трескаво
се готвеха за участие или
с удоволствие наблюдаваха
останалите изпълнители.
Тук бяха и самодейците
на НЧ "Васил Йорданов-1942

2006 г. Тогава новочерненци
също са участвали.
В първия ден на събора,
рожденикът Веселин Владимиров от Нова Черна,
участва в състезанието
по ръчна стрижба на овце
и бе окуражаван от своите
приятели, включително и
с плакати. Силно впечатление на всички направи
15-годишната Василена Георгиева, която макар и трета в класирането, острига
овцата най-качествено.
На следващия ден, на втора сцена, там, където се
откри събора, самодейците

ɤɚɛɚɝɚɣɞɢɧɚ
ɨɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɫɴɛɨɪɚɜɊɨɠɟɧ

ставен от читалището
в с. Българин, Харманлийско. Сред най-възрастните
участници бяха 86-годишният гайдар Илия Кадиев и
82-годишният му колега от
оркестър "100 каба гайди" Стою Чонгаров.
Рожен е ненадминат събор! Или както някой в нета
писа: "За всички нормални
и здрави хора - радвам се,
че заедно си заредихме патриотичните батерии на
макс като се докоснахме
до фолклорното послание на
дедите ни, играхме хора и
се радвахме на народните
носии, пяхме вечните песни на Родопа и всеки път
настръхвахме при писъкаплач на родопските гайди.
Поклон пред вас!
За останалите - бъдете
щастливи, че все още има
кой да прави събори и да
пее/свири на тях. За мрънкане винаги ще се намерят
хора."

ɄɟɪɚɧɚɊȺȾȿȼȺɨɬɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚɱɢɣɬɨɝɥɚɫɜɡɪɢɜɢ
ɩɭɛɥɢɤɚɬɚɢɠɭɪɢɬɨ

Съборът на народното
творчество и животновъдството „Рожен 2015“
На четирите сцени на
Роженските поляни, три
дни фолклорни състави и из-

г.", с. Нова Черна, които
за пореден път участват
в този великолепен събор. Прочее, Съборът на
народното творчество и
животновъдството „Рожен
2015“, който бе открит от

Ɇɥɚɞɨɬɨɩɨɤɨɥɟɧɢɟɧɨɜɨɱɟɪɧɟɧɰɢɢɞɟ

пълнители от цяла България
показваха своите обичаи,
песни и танци. Около 400
хиляди души имаха възможност да видят всичко
това. Стълпотворението

президента Росен Плевнелиев, под чийто патронаж
се провежда, е наследник
на Националния фолклорен
събор „Рожен“, последното
издание, на който бе през

Ɉɛɢɱɚɹɬ
ȼɚɥɹɧɤɚ

Ƚɪɭɩɚɬɚɡɚɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢ
ɩɟɫɧɢɑɟɪɧɟɧɤɚ

от Автентичен фолклорен
състав "Черненци" показаха
що е то обичай "Валянка"
(валяне и тепане на изтъкано платно), изпълниха
автентични хора, а Групата за автентични песни
"Черненка" - характерни
добруджански песни.
Участието на новочерненци бе финализирано от
Керана Радева. 72-годишната потомка на преселци
от Северна Добруджа изви
глас над Родопите и "Иван
на Добра думаше" събра
бурните аплодисменти и
окуражителни възгласи на
публиката. А журито й
предложи запис във фестивалното студио на БНР,
който, разбира се, бе осъществен веднага.
Роженският събор зареди
с още по-голяма амбиция
новочерненските самодейци и следващата им цел е
фестивалът в Копривщица,
който ще се проведе от 7
до 9 август.
Съборът на Рожен беше
уникален, макар да не закъсняха и мърморещите
изнервени от трудното
предвижване през първия
ден или прелитането на
американски самолети.
Статистиката сочи, че
въпреки деветгодишното
си прекъсване и появата
на нови фолклорни фестивали в цялата страна,
съборът Рожен се запазва
като най-притегателният,
най-мащабният фолклорен
форум в България - народен
и национален в истинския
смисъл на думата. Над 8
хиляди са участниците. На
Роженските поляни се надпяваха 315 певчески групи и
25 ансамбъла. 261 индивидуални изпълнители, 30 дуети

и 12 оркестъра представи- - на 2,6 г., който взе учасха песни от различни фол- тие в обичая "Жътва" предклорни области на България.
30 пък са обичаите, с чиято
сценична възстановка се
припомня богатството на
традиционната ни култура.
Тук бяха Ути Бъчваров с
кулинарното шоу "В търсене на изгубения вкус"
и Прабългарската школа
"Багатур", която показа характерни бойни похвати и
оръжия на старите българи.
По време на събора бе открито животновъдно изложение на овце, кози, говеда
и биволи, имаше състезания
по доене, обезкостяване,
изложение на овчарски кучета и др.
Най-малкият участник на
сцената бе Стоян Стоянов

ȼɟɫɟɥɢɧȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɨɬ
ɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚɭɱɚɫɬɜɚɜ
ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨɩɨɫɬɪɢɠɛɚ
ɧɚɨɜɰɟ

Самодейците от НЧ "Христо Ботев-1942 г.", с. Белица също взеха участие
в Роженския събор. Те представиха обичая "Бразая" и изпълнения на Женска
вокална група и Група за автентичен фолклор.
А за своето изпълнение на народна песен, Тодорка Петкова бе класирана за
запис по БНТ.
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Близо двойно по-скъпо възстановяване
на здравноосигурителни права през 2016 г.
лед 1 януари 2016 г.
прекъснатите здравноосигурителни права на
гражданите ще се възстановяват,
при условие че заплатят всички
дължими здравноосигурителни
вноски за последните 5 години
(60 месеца), а не както е сега – три
години. Промяната в Закона за
здравното осигуряване е публикувана в Държавен вестник в края
на юни, но ще влезе в сила шест
месеца по-късно.
Така например, ако човек, който
сам внася вноските си за здраве и е
с прекъснати здравноосигурителни
права (не е заплатил повече от три
дължими месечни осигурителни
вноски за период от 36 месеца)
пожелае през август 2015 г. да
ги възстанови, трябва да плати
всички дължими осигурителни

С

вноски за периода от 01.07.2012
г. – 30.06.2015 г. (36 месеца до
началото на месеца, предхождащ
месеца на оказаната медицинска
помощ). В случай, че същият човек
пожелае да възстанови здравноосигурителните си права през февруари 2016 г., ще трябва да плати
вноските за периода от 01.01.2011
г. – 31.12.2015 г. (60 месеца до
началото на месеца, предхождащ
месеца на оказаната медицинска
помощ). Трябва да се има предвид
също, че когато задължението за
внасяне на осигурителните вноски
е на работодателя или на друго
лице, невнасянето на осигурителни
вноски не лишава осигуреното
лице от осигурителни права.
От НАП напомнят също, че няма
промяна в условията, при които се
прекъсват здравноосигурителните

права на гражданите, които се
осигуряват за своя сметка. Това
става, ако не са внесени повече от
три дължими месечни здравноосигурителни вноски за период от
36 месеца. Периодът се брои до
началото на месеца, предхождащ
месеца, в който лицето потърси
медицинска помощ, платена от
Националната здравноосигурителна каса. До края на 2015 г.
правата се възстановяват от датата
на заплащане на всички дължими
вноски за период от 36 месеца, а
от началото на 2016 г. – за период
от 60 месеца.
Гражданите могат да направят
справка за здравноосигурителния
си статус, както и да проверят
периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски
чрез електронната услуга на НАП.

Справка за здравноосигурителния
статус клиентите на администрацията могат да направят и по
телефона на 0700 18 700 на цената
на градски разговор от цялата
страна. Услугата е автоматична и
изисква само въвеждане на ЕГН
чрез клавиатурата на телефона.
С електронния калкулатор на НАП
гражданите могат автоматично да
изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към
тях от 2000 г. до сега.
Повече информация за възможностите за проверка на здравноосигурителния статус, възстановяване на здравни права, както и
друга информация, клиентите на
НАП могат да получат на телефон
0700 18 700 на цената на един
разговор.
“ТГ”

Фермери без животни няма да
получават пасища от държавния и
общинския поземлени фондове
Ф

ɟɪɦɟɪɢɤɨɢɬɨɧɟɩɪɢɬɟɠɚɜɚɬɠɢɜɨɬɧɢɧɹɦɚ
ɞɚ ɩɨɥɭɱɚɜɚɬ ɩɚɫɢɳɚ
ɨɬɞɴɪɠɚɜɧɢɹ ȾɉɎ ɢɨɛɳɢɧɫɤɢɹ ɈɉɎ  ɩɨɡɟɦɥɟɧ ɮɨɧɞ
Ɍɨɜɚ ɫɬɚɧɚ ɹɫɧɨ ɫɥɟɞ ɤɚɬɨ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɤɢɹɬ ɫɴɜɟɬ ɨɞɨɛɪɢ
ɩɪɨɟɤɬɧɚɁɚɤɨɧɡɚɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɢ ɞɨɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚ ɢ ɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟ ɡɟɦɢ ɁɂȾ
ɧɚɁɋɉɁɁ Ɉɫɧɨɜɧɚɬɚɰɟɥɧɚ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɬɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɟɞɚ
ɫɟ ɞɨɩɴɥɧɢ ɢ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚ ɫɴɡɞɚɞɟɧɚɬɚ ɧɨɜɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɚ
ɨɬɞɚɜɚɧɟɩɨɞɧɚɟɦɢɥɢɚɪɟɧɞɚ
ɛɟɡɬɴɪɝɧɚɩɚɫɢɳɚɬɚɦɟɪɢɬɟ
ɢ ɥɢɜɚɞɢɬɟ ɨɬ ɞɴɪɠɚɜɧɢɹ ɢ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɹ ɩɨɡɟɦɥɟɧ ɮɨɧɞ
ɫɚɦɨɧɚɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞɢȼɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɚɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨɜɫɢɱɤɢ ɩɨɥɡɜɚɬɟɥɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɡɚɬɪɟɜɟɧɢɩɥɨɳɢɜɤɥɸɱɜɚɳɢ
ɩɚɫɢɳɚɦɟɪɢɢɥɢɜɚɞɢɨɬȾɉɎ
ɢ ɈɉɎ ɤɨɢɬɨ ɧɟ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɬ
ɠɢɜɨɬɧɢ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɹɬ ɛɪɨɣ ɧɟ

ɨɬɝɨɜɚɪɹɧɚɩɨɥɡɜɚɧɢɬɟɨɬɬɹɯ
ɩɥɨɳɢɜɫɪɨɤɞɨɝ
ɞɚɡɚɤɭɩɹɬɠɢɜɨɬɧɢɱɢɢɬɨɛɪɨɣ
ɢɜɢɞɞɚɨɬɝɨɜɚɪɹɧɚɧɚɟɬɢɬɟɨɬ
ɬɹɯɩɥɨɳɢɫɴɨɛɪɚɡɧɨɧɨɪɦɚɬɚ
ɡɚ ɩɥɨɳ ɧɚ ɟɞɧɚ ɠɢɜɨɬɢɧɫɤɚ
ɟɞɢɧɢɰɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɜɡɚɤɨɧɚ
ȼ ɫɥɭɱɚɣ ɱɟ ɞɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɨɤ ɥɢɰɚɬɚ ɧɟ ɢɡɩɴɥɧɹɬ
ɬɟɡɢ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɟ
ɢɦɫɥɟɞɜɚɞɚɫɟɩɪɟɤɪɚɬɹɬɨɬ
ɤɦɟɬɨɜɟɬɟ ɧɚ ɨɛɳɢɧɢ ɢɥɢ ɨɬ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɧɚɨɛɥɚɫɬɧɢɬɟɞɢɪɟɤɰɢɢÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ³ɤɚɬɨɩɪɢ
ɧɟɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɬɨɜɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢɟɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨɧɚɞɥɴɠɧɨɫɬɧɢɬɟ ɥɢɰɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɥɚɝɚɬ
ɝɥɨɛɢ Ɂɚ ɥɢɰɚɬɚ ɩɪɢɞɨɛɢɥɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɜɴɪɯɭ ɫɝɪɚɞɢɬɟ
ɢɥɢ ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɬɚ ɫɥɟɞ ɧɚɫɬɴɩɜɚɧɟ ɧɚ ɞɴɥɠɢɦɨɫɬɬɚ ɧɚ
ɫɭɦɢɬɟɡɚɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɡɟɦɹɬɚ
ɫɥɟɞ  ɮɟɜɪɭɚɪɢ  ɝ  ɟ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨɱɟɬɟɞɴɥɠɚɬɬɟɡɢ
ɫɭɦɢɨɬɞɚɬɚɬɚɧɚɩɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟ
ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚ ɜɴɪɯɭ ɫɝɪɚ-

Самоосигуряващите се вече могат
да декларират започване и
спиране на дейност по интернет
ɚɦɨɨɫɢɝɭɪɹɜɚɳɢɬɟɫɟ
ɜɟɱɟɦɨɝɚɬɞɚɩɨɞɚɜɚɬ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɬɚɩɪɢɡɚɩɨɱɜɚɧɟɩɪɟɤɴɫɜɚɧɟɜɴɡɨɛɧɨɜɹɜɚɧɟɢɥɢɩɪɟɤɪɚɬɹɜɚɧɟ
ɧɚɜɫɹɤɚɬɪɭɞɨɜɚɞɟɣɧɨɫɬɡɚ
ɤɨɹɬɨ ɫɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɩɨ
ɢɧɬɟɪɧɟɬɫɛɟɡɩɥɚɬɧɢɹɩɟɪɫɨɧɚɥɟɧɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɟɧ
ɤɨɞɧɚɇȺɉ
Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹɬɚɫɟɩɨɞɚɜɚɜ
ɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬɡɚɩɨɱɜɚɧɟ
ɩɪɟɤɴɫɜɚɧɟɜɴɡɨɛɧɨɜɹɜɚɧɟ
ɢɥɢɩɪɟɤɪɚɬɹɜɚɧɟɧɚɬɪɭɞɨɜɚɬɚɞɟɣɧɨɫɬɋɬɚɡɢɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɫɚɦɨɨɫɢɝɭɪɹɜɚɳɢɬɟ
ɫɟɨɩɪɟɞɟɥɹɬɢɜɢɞɚɧɚɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɬɨ ɫɢ ɋɴɫ ɫɴɳɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɫɟ ɞɟɤɥɚɪɢɪɚ ɢ
ɩɪɟɤɴɫɜɚɧɟ ɢɥɢ ɩɪɟɤɪɚɬɹɜɚɧɟɧɚɬɪɭɞɨɜɚɬɚɞɟɣɧɨɫɬ
ɤɨɟɬɨɟɨɫɧɨɜɚɧɢɟɫɚɦɨɨɫɢɝɭɪɹɜɚɳɢɬɟ ɫɟ ɞɚ ɫɩɪɚɬ ɞɚ
ɜɧɚɫɹɬɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢɜɧɨɫɤɢ
ɡɚɩɟɪɢɨɞɚɜɤɨɣɬɨɧɟɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɬɬɪɭɞɨɜɚɞɟɣɧɨɫɬ
ɩɨɹɫɧɹɜɚɬɨɬɇȺɉ
ɇɨɜɚɬɚ ɭɫɥɭɝɚ ɨɛɥɟɤɱɚɜɚ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɧɚɞ  
ɫɚɦɨɨɫɢɝɭɪɹɜɚɳɢ ɫɟ ɤɨɢ-

С

ɬɨ ɜɟɱɟ ɧɹɦɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɥɚɝɚ
ɞɚ ɩɨɫɟɳɚɜɚɬ ɩɪɢɯɨɞɧɚɬɚ
ɚɝɟɧɰɢɹ ɤɚɬɨ ɨɫɜɟɧ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɩɨɞɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɮɨɪɦɭɥɹɪɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚ
ɢ ɫɩɪɚɜɨɱɧɚ ɱɚɫɬ ɤɨɹɬɨ
ɩɨɤɚɡɜɚ ɜɫɢɱɤɢ ɞɚɧɧɢ ɡɚ
ɡɚɩɨɱɜɚɧɟ ɫɩɢɪɚɧɟ ɢɥɢ
ɩɪɟɤɪɚɬɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬ
Ɍɨɡɢɜɢɞɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢɦɨɝɚɬ
ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɚɜɚɬ ɩɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɢ ɫɥɟɞ ɧɚɱɚɥɨɬɨ
ɧɚɝ
ɉɟɪɫɨɧɚɥɧɢɹɬ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɟɧ ɤɨɞ ɫɟ ɢɡɞɚɜɚ ɛɟɡɩɥɚɬɧɨ ɜɴɜ ɜɫɟɤɢ
ɨɮɢɫ ɧɚ ɇȺɉ ɡɚ ɦɢɧɭɬɢ ɢ
ɞɚɜɚ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɭɫɥɭɝɢɧɚɇȺɉ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɩɨɞɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɜɫɢɱɤɢ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢ ɨɬ ɡɚɤɨɧɚɞɚɧɴɱɧɢɢɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢɨɬɫɚɦɨɨɫɢɝɭɪɹɜɚɳɢɬɟɫɟɥɢɰɚ
Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɭɫɥɭɝɢɬɟɫɉɂɄɦɨɠɟ
ɞɚɛɴɞɟɩɨɥɭɱɟɧɚɨɬɫɚɣɬɚ
ɧɚɇȺɉZZZQDSEJɢɥɢɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹ ɬɟɥɟɮɨɧ
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ɞɢɬɟ ɢɥɢ ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɬɚ  ɞɨ
ɦɨɦɟɧɬɚ ɧɚ ɩɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟ ɧɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚɜɴɪɯɭɢɦɨɬɚ
Ɂɚɥɢɰɚɬɚɩɪɢɞɨɛɢɥɢɫɝɪɚɞɢ
ɢɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɨɬɢɦɭɳɟɫɬɜɨɬɨ
ɧɚ ɩɪɟɤɪɚɬɟɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɨ   ɨɬ ɉɁɊ ɧɚ ɁɂȾ ɧɚ
ɁɋɉɁɁɫɥɟɞɜɥɢɡɚɧɟɜɫɢɥɚɧɚ
ɬɨɡɢɡɚɤɨɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨɩɪɢ
ɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚɡɚɹɜɥɟɧɢɟɡɚɩɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɜɴɪɯɭɡɚɫɬɪɨɟɧɢɬɟɢɩɪɢɥɟɠɚɳɢɩɥɨɳɢɤɴɦɫɝɪɚɞɢɬɟɢ
ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɬɚɞɚɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬ
ɤɴɦɩɪɟɩɢɫɤɚɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɱɟɟ
ɡɚɩɥɚɬɟɧɚɞɴɥɠɢɦɚɬɚɫɭɦɚɡɚ
ɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɡɟɦɹɬɚɞɨɞɚɬɚɬɚ
ɧɚ ɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟɬɨ ɫɴɫ ɫɝɪɚɞɢɬɟ ɢɥɢ ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɬɚ ɤɚɬɨ
ɩɪɢ ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟ ɧɚ ɪɚɡɩɨɪɟɞɢɬɟɥɧɚɬɚɫɞɟɥɤɚɫɴɫɫɝɪɚɞɢɬɟ
ɢ ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɡɚ ɩɥɚɬɟɧɢ ɫɭɦɢ ɡɚ
ɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɡɟɦɹɬɚɞɨɦɨɦɟɧɬɚɧɚɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟɬɨɫɬɹɯ
ɉɪɟɞɜɢɞɟɧɟɢɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟ-

ɥɟɧɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɤɨɧɬɪɨɥ
ɜɴɪɯɭ ɪɟɲɟɧɢɹɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɫɥɭɠɛɢ ɩɨ ɡɟɦɟɞɟɥɢɟ
ɡɚɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɩɪɚɜɨɬɨɧɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɩɨɪɟɞɚɧɚɁɋɉɁɁ
ɢ ɁȼɋȽɁȽɎ ɤɨɣɬɨ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧ ɨɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ
ɫɴɫ ɡɚɩɨɜɟɞ ɧɚ ɦɢɧɢɫɬɴɪɚ
ɞɥɴɠɧɨɫɬɧɨ ɥɢɰɟ ɨɬ ɆɁɏ
ɤɨɟɬɨɳɟɭɱɚɫɬɜɚɜɫɴɫɬɚɜɚɧɚ
ɫɴɨɬɜɟɬɧɚɬɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɥɭɠɛɚ
ɩɨ ɡɟɦɟɞɟɥɢɟ ɢ ɳɟ ɩɨɞɩɢɫɜɚ
ɪɟɲɟɧɢɹɬɚ ɍɞɴɥɠɚɜɚ ɫɟ ɢ
ɫɪɨɤɴɬ ɡɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹɬɚ ɡɚ ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ
ɩɪɚɜɨɬɨɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɜɴɪɯɭ
ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɡɟɦɢɨɬɞɜɟɧɚɬɪɢ
ɝɨɞɢɧɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɧɚ ɱɥ
ɚɥɨɬɁɋɉɁɁɤɚɬɨɩɨɬɨɡɢ
ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚ ɩɨɞɴɥɴɝ
ɫɪɨɤ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɜɚɳ ɤɨɧɬɪɨɥ
ɨɬ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɦɢɧɢɫɬɴɪɚ ɧɚ
ɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨɢɯɪɚɧɢɬɟɜɴɪɯɭ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɬɟɚɤɬɨɜɟɢɡɞɚɞɟɧɢɨɬɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɫɥɭɠɛɢ
ɩɨɡɟɦɟɞɟɥɢɟ
“ТГ”

Община Свищов
обявява традиционния поетичен конкурс

"Свищовски лозници"
за автори от цялата страна
Условия на конкурса:
Конкурсът е напълно анонимен. Всеки автор може
да участвува с по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни екземпляра в
печатен вид на машина или в компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение
се придружава от малък плик с имената, адреса и
телефон за връзка на своя автор.
Краен срок за получаване на творбите - 14 септември 2015 г. на адрес:
5250 гр. Свищов, област В.Търново,
ул. "Д.Г.Анев" № 2а, звено "Култура", за конкурса.
Ще бъдат присъдени:
Наградата за поезия "Николай Искъров" в размер
на 250 лева
Първа награда - 150 лева
Втора награда - 100 лева
Трета награда - 70 лева
Две поощрителни награди по 50 лева.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на
27 септември 2015 г. от 10:30 ч. в камерната зала
на ПБНЧ "Еленка и Кирил Б. Аврамови-1856".
Отличените творби ще бъдат публикувани в
печатни медии, както и на интернет страницата
на Община Свищов на адрес:www.svishtov. bg.
За допълнителна информация:
0631/6-43-51 - звено "Култура", Община Свищов

Добро е качеството на тютюна
от тазгодишната реколта

рибраният до момента тютюн в Североизточна България
е с много добро качество,
коментира Цветан Филев
– председател на Националната асоциация на
тютюнопроизводителите.
Приключила е втората беритба на сортовата група
“Кабакулак” в областите
Шумен, Разград, Силистра,
Русе, Добрич и Търговище.
В началото на август ще
започне третата беритба.

П

В региона върви и прибирането на тютюна от
сорта “Бърлей”, направено
е първото бране, втората
беритба ще започне отново
в началото на следващия
месец.
Цветан Филев коментира,
че на база на разсадените
площи се очаква добивите
от сорта “Кабакулак” да
бъдат около 3 100 – 3 300
тона, а от “Бърлей” – между 4 000 и 4 200 тона.

На 19 - 22 септември 2015 г.

В прегръдката на Родопите
Програма - 4 дни/3 нощувки
I ден - 6:00 – Отпътуване за Пловдив - Посещение на комплекс
"Старинен Пловдив", свободно време. Настаняване в хотел. Нощувка.
II ден 8:00 – Закуска. 9:00 – Отпътуване за Бачковски манастир, посещение на Асенова крепост и Кръстова гора - едно от
най-големите християнски средища в България, което привлича
голям брой поклонници. Причината Кръстова гора да привлича
толкова много вярващи от цялата страна е преданието, че тук
е заровена частица от Христовия кръст. Настаняване в къща за
гости в Девин. Нощувка.
III ден 7:00 – Закуска. 9:00 – Отпътуване за Ягодинска пещера - сложна система на няколко етажа, образувана в мрамори.
Благоустроен е най-долният етаж, но освен него има още два
взаимносвързани етажа на пещерата. Престоят вътре е около 1
час, температура 6 - 8 ° С целогодишно, а влажността над 90 %.
Около 13:30 ч. отпътуване за Триградското ждрело. Посещение
на пещератa Дяволското гърло. Ще имате възможност да вървите
по стъпките на Орфей, на мястото, където според легендата се
е спуснал в Подземното Царство в името на любовта си към
Евредика. Водите на Триградската река се изливат в „гърлото”
от височина 42 метра, като формират най-високия подземен
водопад на Балканския полуостров. Заради оглушителния грохот,
който се създава, залата с водопада е наречена Бучащата зала.
Тя е огромна - втората по големина пещерна зала в България.
Нощувка в къща за гости в Девин.
IV ден 7:00 – Закуска. Отпътуване за Златоград – пешеходна
разходка из етнографския ареален комплекс „Златоград” – един
музей на открито, който в същото време е част от ежедневния
живот на града. Комплексът включва етнографски музей, занаятчийски работилници и експозиция с водни съоръжения.
20:00 – Пристигане в Тутракан.
Цена: 169 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 3 нощувки
със закуска, медицинска застраховка, придружител от фирмата
и “Снимка за спомен” – колаж от снимки направени по време на
екскурзията.
Цената НЕ включва:
t¾ÑÊÀÉ¼Î¼ÆÍ¼Ã¼ÆÖÕ¼±ÄÉÀÇÄÛÉ¾Î¼ÌÄÛ«ÇÊ¾ÀÄ¾¾ÖÃÌ¼ÍÎÉÄ
5 лв., ученици, студенти и пенсионери – 1 лв.
t¾ÑÊÀÉ¼Î¼ÆÍ¼Ã¼ÉÎÄÓÉÄÛÎÁ¼ÎÖÌ¾ÖÃÌ¼ÍÎÉÄÇ¾ ÏÓÁÉÄÒÄ 
студенти и пенсионери – 1 лв.
t¾ÑÊÀÉ¼Î¼ÆÍ¼Ã¼ÍÁÉÊ¾¼ÆÌÁËÊÍÎÇ¾Ã¼¾ÖÃÌ¼ÍÎÉÄ 
лв. за ученици;
t¾ÑÊÀÉÄÎ¼ÆÍÄÃ¼ËÁÕÁÌÄÎÁ Û¾ÊÇÍÆÊÎÊ¿ÖÌÇÊuÇ¾Ä»¿Êдинска пещера – 5 лв;
tÀÊËÇ¼Õ¼ÉÁÃ¼ËÊÇÃ¾¼ÉÁÉ¼½ÏÍÀÊ»¿ÊÀÄÉÍÆ¼Î¼ËÁÕÁÌ¼ËÊ
5 лв. на човек;
t¾ÑÊÀÉ¼Î¼ÆÍ¼¡ÎÉÊ¿Ì¼ÐÍÆÄÛÈÏÃÁÅ£Ç¼ÎÊ¿Ì¼ÀÖÃÌ¼ÍÎÉÄu
лв., Учащи и пенсионери – 1 лв.
Достъпът до работилниците е безплатен.
За записвания: Анастасия ЯКОВА,
тел. 0866 65890, GSM: 0887 553884 и 0895 425453
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Ʉɥɢɟɧɬɜɥɢɡɚɜɛɚɪɚɂɞɜɚ
ɞɚɝɨɨɛɫɥɭɠɢɛɚɪɦɚɧɫɲɢɪɨɤɨɢɛɭɡɟɫɬɨɥɢɰɟɄɥɢɟɧɬɴɬ
ȿɣɛɚɪɦɚɧɴɬɫɥɢɰɟɤɚɬɨ
ɡɚɞɧɢɤɞɚɣɟɞɧɨɭɢɫɤɢ
Ȼɚɪɦɚɧɴɬ ɝɨ ɢɡɝɥɟɞɚɥ ɧɚ
ɤɪɴɜɧɨɦɭɫɢɩɚɥɟɞɧɨɭɢɫɤɢ
ȿɣɛɚɪɦɚɧɴɬɫɥɢɰɟɤɚɬɨ
ɡɚɞɧɢɤɞɚɣɨɳɟɟɞɧɨɭɢɫɤɢ
Ȼɚɪɦɚɧɴɬ ɨɬɧɨɜɨ ɫɟ ɫɞɴɪɠɚɥ ɢ ɦɭ ɫɢɩɚɥ ɟɞɧɨ ɭɢɫɤɢ
ɧɨɤɨɝɚɬɨɬɨɜɚɫɟɩɨɬɪɟɬɢɥɨ
ɧɟ ɢɡɞɴɪɠɚɥ ɫɤɨɱɢɥ ɜɴɪɯɭ
ɤɥɢɟɧɬɚɢɝɨɩɪɟɛɢɥ
Ʉɥɢɟɧɬɴɬ ɥɟɠɢ ɧɚ ɩɨɞɚ
ɛɚɪɦɚɧɴɬɫɟɞɢɧɚɜɢɫɨɤɫɬɨɥ
ɢɩɢɟɫɨɤɫɴɫɫɥɚɦɤɚɉɨɟɞɧɨ
ɜɪɟɦɟ ɤɥɢɟɧɬɴɬ ɫɟ ɧɚɞɢɝɚ ɢ
ɢɡɥɨɦɨɬɜɚ
Ⱥɛɟɛɚɪɦɚɧɤɚɬɨɩɪɢɤɥɸɱɢɲɫɤɥɢɡɦɚɬɚɳɟɫɢɩɟɲɥɢ
ɟɞɧɨɭɢɫɤɢ"
Ʉɚɤɜɨɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɤɚɡɜɚ
ɤɨɝɚɬɨɩɨɥɭɱɚɜɚɲɡɚɩɥɚɬɚ"
Ɂɞɪɚɜɟɣɦɨɹɦɚɥɤɚ
 ȼɢɧɚɝɢ ɫɢ ɫɩɨɦɧɹɦ ɫ
ɭɦɢɥɟɧɢɟ ɡɚ  ɬɟ ɝɨɞɢɧɢ
ɩɪɟɡɤɨɢɬɨɧɟɩɭɲɢɯɢɧɟɩɢɯ
ɚɥɤɨɯɨɥ
ɂɩɨɫɥɟɤɚɤɦɚɦɚɦɟɡɚɜɟɞɟɧɚɭɱɢɥɢɳɟ

ɡɜɴɧɢ ɧɚ ɜɪɚɬɚɬɚ Ɇɴɠɴɬ
ɩɫɭɜɚɣɤɢ ɨɬɢɜɚ ɞɚ ɨɬɜɨɪɢ
ɇɚɩɪɚɝɚɫɬɨɢɦɴɠɨɱɟɜɢɞɧɨ
ɩɢɣɧɚɥ
ɉɪɢɹɬɟɥɟɥɚɦɨɥɹɬɢɫɟ
ɞɨɥɭɞɚɦɟɛɭɬɧɟɲ
Ⱥɛɟɱɨɜɟɤɬɢɩɨɥɭɞɹɥɢ
Ɍɪɢɱɚɫɚɩɪɟɡɧɨɳɬɚɟɏɨɞɢ
ɩɨɦɨɥɢɧɹɤɨɣɞɪɭɝ
ȼɪɴɳɚɫɟɦɴɠɴɬɜɥɟɝɥɨɬɨ
ɢɠɟɧɚɦɭɝɨɩɢɬɚ
Ʉɨɣɛɟɲɟ"
ɇɹɤɚɤɴɜɢɞɢɨɬɢɫɤɚɲɟɞɚ
ɝɨɛɭɬɧɚ
ɂɬɢɤɚɤɜɨɧɚɩɪɚɜɢ"
ɉɪɚɬɢɯɝɨɧɚɦɚɣɧɚɬɚɦɭ
ɁɜɹɪȽɨɜɟɞɨɉɨɦɧɢɲɥɢ
ɧɚɧɚɫɤɚɤɧɢɢɡɝɚɫɧɚɤɨɥɚɬɚ
ɜɝɨɥɟɦɢɹɞɴɠɞɢɟɞɧɨɦɨɦɱɟ
ɰɹɥɱɚɫɧɢɛɭɬɚ"Ɍɨɥɤɨɜɚɥɢ
ɧɟ ɦɨɠɟɲ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟɲ ɧɚ
ɱɨɜɟɤɚ
Ɇɴɠɴɬ ɩɚɤ ɫɟ ɪɚɡɩɫɭɜɚɥ
ɫɬɚɧɚɥ ɨɬ ɥɟɝɥɨɬɨ ɢ ɫɟ ɨɛɥɹɤɴɥɋɥɢɡɚɧɚɞɜɨɪɚɚɬɚɦ
ɩɴɥɧɚɬɴɦɚȼɢɤɚ
ȿɣɩɪɢɹɬɟɥɄɴɞɟɫɢ"
Ɉɬɬɴɦɧɢɧɚɬɚ
Ɍɭɤɫɴɦȿɥɚɬɭɤ
Ʉɴɞɟɬɭɤ"
Ɍɭɤɚɛɟɧɚɥɸɥɤɢɬɟ

Ɇɴɠ ɩɨɝɪɟɲɤɚ ɩɨɩɚɞɧɚɥ
ɜ ɞɚɦɫɤɚɬɚ ɬɨɚɥɟɬɧɚ ɜɦɟɫɬɨ
ɜɦɴɠɤɚɬɚɂɬɴɤɦɨɡɚɩɨɱɧɚɥ
ɞɚ ɫɟ ɨɛɥɟɤɱɚɜɚ ɧɚɯɥɭɥɚ
ɜɴɡɦɭɬɟɧɚɠɟɧɚ
±Ƚɨɫɩɨɞɢɧɟɬɚɹɬɨɚɥɟɬɧɚɟ
ɫɚɦɨɡɚɞɚɦɢ
Ɇɴɠɴɬ ɥɟɤɨ ɫɟ ɢɡɜɴɪɧɚɥ
ɢɤɚɡɚɥ
±ɍɜɚɠɚɟɦɚ Ƚɨɫɩɨɠɨɬɨɜɚ
ɌɪɢɱɚɫɚɩɪɟɡɧɨɳɬɚɆɴɠ ɞɟɬɨɝɨɞɴɪɠɚɜɦɨɦɟɧɬɚɫɴɳɨ
ɢ ɠɟɧɚ ɫɩɹɬ ɂɡɜɟɞɧɴɠ ɫɟ ɟɫɚɦɨɡɚɞɚɦɢ
Ɂɚɤɚɤɜɨɬɟɡɚɬɜɨɪɢɯɚ"
ɉɨɫɴɜɩɚɞɟɧɢɟ
Ʉɚɤɬɚɤɚɩɨɫɴɜɩɚɞɟɧɢɟ"
ȾɚɧɟɩɨɜɹɪɜɚɲɈɤɚɡɚɫɟ
ɱɟɞɴɪɠɚɜɚɬɚɩɟɱɚɬɚ
ɫɴɳɢɬɟ ɛɚɧɤɧɨɬɢ ɤɚɤɜɢɬɨ
ɢɚɡ

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

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

23 - 29.07.2015 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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23 - 29.07.2015 г.

Ваканционните дни - в музея!

Ȼɚɛɚɐɟɰɢɫɧɟɣɧɢɬɟɜɧɭɰɢɤɨɢɬɨɧɚɩɪɚɜɢɯɚɤɪɚɫɢɜɢ
ɝɪɢɜɧɢɱɤɢɡɚɦɚɦɚɢɢɡɧɟɧɚɞɚɯɚɛɚɛɚɫɝɟɪɞɚɧ

а втора поредна година екип на Исторически музей-Тутракан
организира инициативата
„Ваканция в музея”. От
20 до 25 юли, всеки ден,
децата имат различни занимания с образователна
и творческа насоченост,
ръководени от специалисти
в музея, информират от

З

културната институция.
Учейки се, те се забавляват и творят. Възрастовата граница на участниците
е от 4 до 64+ години. Ако
се питате защо - не бива
да се забравя, че първи
помощници в новите начинания на децата са майки,
татковци, баби и дядовци,
които също се включват

ȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪɦɨɠɟɛɢɟɛɴɞɟɳɢɹɬɂɧɞɢɚɧɚȾɠɨɭɧɫɡɚɳɨɬɨ
ɫɬɪɭɞɢɭɩɨɪɢɬɨɫɬɨɬɤɪɢɚɪɬɟɮɚɤɬɚɢɦɨɧɟɬɢ

да помагат, уточняват ност и цели запознаването
организаторите.
им с един от най-древните
Нека децата на Тутракан, поминъци в Тутракан – риизлязат от стаята си, от болова. Занятието ще се
компютърния свят и се води от етнографа Величко
запознаят с нови приятели Атанасов и ще се проведе в
при нас, призовават още Етнографския музей.
те.
Най-богат на занимания
В оставащите до края на ще бъде съботният 25 юли,
инициативата "Ваканция в когато е кулминацията на
музея" ще бъдат предложе- Празника на реката "Огнени любопитни занимания. На ният Дунав". (Б.р. Виж пуб23 юли (четвъртък) от 9:30 ликувания рекламен афиш)
до 12:00 ч. – Млад скулптор.
“ТГ”
Занятието
има образователна и творческа насоченост, и цели
запознаване
на децата с
историята
на Тутракан. Младите
скулптори ще
ваят фигурки от глина,
които ще са
копия на експонати от
Исторически
музей – Тутракан. Занятието ще се
води от уредника Дамян
Стелиянов.
"Реката, рибата и аз" се
нарича занятието, което
ще се проведе
с децата на
24 юли - петък. То има
образователн а н а с о ч е - Ȼɨɠɢɞɚɪɚɨɬɋɨɮɢɹɩɨɡɢɪɚ
ɫɝɪɢɜɧɢɬɟɫɢ

Ⱦɟɰɚɬɚɬɴɪɫɹɬɚɪɬɟɮɚɤɬɢ

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:
23 юли - Шабан ВЕЛИ, Служител по сигурността на
информацията и ГЗ, Община Главиница
26 юли - Орхан СЕРАД - Роко, Огняр, ЦДГ-с. Суходол,
община Главиница
27 юли - Д-р Камен ПАЛАТОВ, МБАЛ-Тутракан
28 юли - Красимир ПЕТРОВ, Общински съветник от
Коалиция "Заедно за община Тутракан", ОбС-Тутракан,
Ротари Клуб Тутракан

28 юли - Виктор КУЛЕВ, Корепетитор, НЧ "Н.Й.Вапцаров",
Тутракан
28 юли - Теодора СТОЯНОВА-КУЦАРОВА, ТС "Борис
Илиев", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
29 юли - Марчо ДИМИТРОВ, Бивш главен редактор на
в. "Тутракански глас"
29 юли - Аурел СТОЯНОВ, Школа по изобразително
изкуство, ОЦИД-Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

