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и
к
с
н
а
к
утра

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 36

Година LIV

17 - 23 септември 2015 г.

Цена 0.60 лв.

Тутракан ще празнува
а 21 септември е
Празникът на Тутракан. На този ден през
1940 г. българската армия
влиза и той е първият
освободен град след подписването на Крайовската

Н

спогодба, с която България
си връща Южна Добруджа.
21 септември е обявен
за Празник на крайдунавския град с решение на
Общински съвет-Тутракан
от 1993 г.

Уважаеми
съграждани,
В дни като 21 септември
още повече осъзнаваме
колко много ни свързват
не само гордото историческо минало, посланията, мъдростта и духът на
предците ни!
Обединява ни и волята
заедно да израстваме
като съвременно
общество, да градим свой образ пред света,
да бъдем сред първите! Нека оставим своя
забележима следа в достойния път на нашия град!

За да пребъде ТУТРАКАН!
Д-р Димитър Стефанов,
Кмет на община Тутракан

Празничните събития
ще започнат още на 17
септември с откриване на
фотодокументална изложба
„Гласове от Русе за Добруджа” в Изложбена зала
на Историческия музей от

9:00. Час по късно, в залата
на Обредния дом, ще бъде
открита Международната
научна конференция „Добруджа - политика, общество,
стопанство и култура (ХIХна стр. 2

Уважаеми
съграждани,
Приемете моите поздравления по случай празника на
град Тутракан!
Той е повод да изявим найдоброто, най-светлото от
себе си, да отворим сърцата
си за позитивното, което
ни обединява, а и ни прави
по-силни!
Поздравявам всички, които
обичат нашия град и с воля, надежда и с труда си
допринасят за по-доброто му бъдеще!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

ДНЕС:

Д-р Димитър Стефанов Общинският съвет се събира
е кандидатът на ГЕРБ на последното си редовно
заседание за мандата
за общински кмет
Ще избират временни кметове на
общината и на селата
Н
П
Девет партии с регистрация за участие Фестивал на мамалигата в местните избори в Тутракан,
три инициативни комитети издигат на 44-я паралел!
кандидати в Старо село и Търновци
Т
О
а събрание проведено в Тутракан
на 16 септември
т.г., пред членовете
и симпатизантите на

ПП ГЕРБ бяха представени кандидатите за
кметове на общината,
на населените места
и листата с общински

съветници.
Д-р Димитър Стефанов е кандидатът на
управляващата партия
за кмет на община Тут-

бщинската избирателна комисия е
приела и регистрирала в законовия срок заявленията на девет партии, които ще участват
в изборите за общински
съветници и кметове.
Това са БСП, ГЕРБ, "Българска социалдемокрация", ПП "Движение 21",
ПП НФСБ, ПП ДПС, Партията на българските
жени, ПП "Атака" и ПП

"АБВ".
До 17:00 часа на 22
септември 2015 г. изтича срокът за регистрация на листите с
общински съветници и
конкретните кандидати
за кметове на общината
и кметствата.
До редакционното
приключване на броя, в
ОИК-Тутракан бяха регистрирани за участие
в местните избори три

Инициативни комитети.
Първият Инициативен
комитет издига за кмет
на с. Търновци Севим
Еюб Кязим, вторият ще
работи за кандидатурата на Цветанка Георгиева Николова в с.
Старо село, а третият
Инициативен комитет
ще подкрепя кандидатурата на Ангел Друмев
Ангелов също за кмет на
с. Старо село.

ракан.
В листата за общински
съветници са включени
личности с различен
професионален статус.

Калина ГРЪНЧАРОВА
щински съвет-Тутракан. В
оследно редовно за- предварителния дневен ред
седание за мандата са включени 15 докладани
ще проведе на 17 сепна стр. 3
тември от 14:00 часа Об-

очно през площада на село Нова
Черна, между Читалището и
Кметството, на около 14 км от
град Тутракан, преминава 44-тият
северен паралел.
Именно на това място, на 3 октомври 2015 година (събота) от 10:00
часа, ще се проведе и Третият фестивал „Мамалига 2015”.
Директно на площада, винаги ще ври
поне един чувен с традиционна мамалига, а в рамките на няколко часа ще
се надиграват и надпяват фолклорни
състави от България и Румъния.
Заповядайте на фестивала и опитайте от най-вкусната мамалига!
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РЕГИОН

НОВИНИ
ВРЕМЕ ЗА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ
ЗА ОТОПЛЕНИЕ

12 668 заповеди за отпускане на целева помощ за
отопление са издадени на жители на Силистренска
област до момента, съобщиха от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“. Отказите са 329,
като 9 от тях са за хора, пожелали да се отопляват
на електроенергия, а останалите – за твърдо гориво.
Приемът да документи започна в началото на юли и
ще продължи до 31 октомври. Желаещите до момента
в Силистренска област са 3 531. Най-много – 896, са
молбите от община Дулово. Целевата помощ за отопление се отпуска за 5-месечен период – от ноември
до март.

ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА
НА СИРЕНИТЕ

Във връзка с извършване на профилактика за преминаването на сиренно-оповестителната система в
есенно-зимен режим са възможни частични задействания на отделни сирени за времето до 20.10.2015 г. в
Силистренска област.
Призоваваме гражданите на областта да запазят
спокойствие и да не предприемат нищо по случая,
апелират от ОД на МВР.

ДФЗ ПРЕКРАТЯВА ПРИЛАГАНЕТО НА
МЕРКИ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОДУКТИТЕ
ПО РУСКОТО ЕМБАРГО

Държавен фонд „Земеделие“ прекратява приема на
искания за прилагане на мерки „изтегляне от пазара“
и „небране на зеленчуците и плодовете“ за: домати,
краставици, корнишони, моркови, сладки пиперки, зеле,
карфиол, гъби, ябълки, круши, малини, десертно грозде
и сливи. Прекратява се и прилагането на горепосочените мерки за изброените продукти, считано от 17:30
часа на 09.09.2015 г., поради достигане на максимално
допустимите количества.
Остава възможността за прием на искания за прилагане на мярка „изтегляне от пазара“ и мярка „небране“
за праскови и нектарини до достигане на допустимото
количество от 950 тона, съгласно разпоредбата на чл.
6, ал. 4, т. 1 от Наредба № 6 от 28.08.2014 г.

КРИМИНАЛЕ

Две от гумите на лек автомобил „Нисан” са били
повредени от неизвестно лице в нощта срещу 13
септември в Главиница. Колата била паркирана в близост до дома на собственика. По случая е образувано
досъдебно производство.
Небрежна работа с огън е причината за пожар в
сметище край село Богданци на 9 септември. Няма
материални загуби.
Водач без книжка и в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние
е установен от полицията. 33-годишният Е.Ш. бил засечен зад волана на колесен трактор на 14 септември
около 21.50 часа в село Стефан Караджа. Срещу него
е образувано досъдебно производство.

17 - 23.09.2015 г.

Тутракан ще празнува
от стр. 1 д.и.н. Радослав Мишев, доц.
д-р Румен Липчев, д-р Мариян Зидару, полк. доц. д-р
Станчо Станчев, проф.
д.и.н.Тодор Петров, д-р
Володя Милачков, доц. д-р
Благовест Нягулов, доц. д-р
Стефан Минков и др.
Книгата на Жеко Попов
и Петър Бойчев „Летопис.
Хронология на факти и събития” ще бъде представена от 18:00 ч., след което
следва концерта „Към тебе,
Добруджо!” на Вокална формация "Юлангело".
Конференцията ще продължи на 18 септември в
зала „Нели Божкова” в гр.
Добрич.

ХХ В.)”, чиито организатори са Министерство на
културата, Институт за
исторически изследвания
при БАН, Военна академия
„Г. С. Раковски”, Община
Добрич, Община Тутракан,
Регионален исторически
музей-Добрич и Исторически музей-Тутракан.
Приветствия ще поднесат кметът на Тутракан
- д-р Димитър Стефанов,
акад. д.и.н. Георги Марков и
ген.-майор Дочев – началник
на ВА „Г. С. Раковски".
Научни доклади и съобщения ще изнесат проф.

На 20 септември (неделя)
от 20:00 ч.в парк "Христо
Ботев" ще започне Празничен концерт "75 години Свободен Тутракан", в който
ще участват Танцова формация „Дунавска младост”
и талантите на ОЦИД.
Концертът е и със специалното участие на Ваня
Костова и Боян Михайлов,
а гост-водещи са актьорите Христо Мутафчиев и
Евгени Будинов
Тазгодишното издание на
Празника на Тутракан - на
21 септември, ще започне
с тържествена сесия на
Общинския съвет в 11:00 ч.,
на която ще бъдат връчени

почетни награди.
От 14:00 ч. е началото на
футболния турнир на ветераните, в който ще вземат
участие ФК „Трансмариска” (Трансмариска), ФК
„Левски-1914” (София), ФК
„Дунав" (Русе) и гостуващ
футболен клуб от Румъния.
Празникът ще бъде съпътстван от Тържествена
заря-проверка от 20:30 ч. в
градския парк и концерт на
рок група „Конкурент”.
На следващия ден - 22
септември, когато е Денят
на независимостта, от 9:00
ч. на стадиона в СОУ „Христо Ботев” е футболният
турнир за аматьори.

Опознай пътя на водата
ɋɇɐɑɉÄɐɟɧɬɴɪɡɚɢɧɨɜɚɬɢɜɧɢɩɪɚɤɬɢɤɢ³ɫɥɸɛɟɡɧɨɬɨ ɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ 
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ
ɫɴɛɢɬɢɟɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚɩɪɨɟɤɬ
ÄɈɩɨɡɧɚɣ ɩɴɬɹ ɧɚ ɜɨɞɚɬɚ ±
ɡɚɳɢɬɚɧɚɜɨɞɧɨɬɨɩɪɢɪɨɞɧɨ
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɢɬɟ
ɧɚɈɛɳɢɧɢɬɟɌɭɬɪɚɤɚɧȽɥɚɜɢɧɢɰɚɢɋɥɢɜɨɩɨɥɟ´
ɉɪɨɟɤɬɴɬ ÄɈɩɨɡɧɚɣ ɩɴɬɹ
ɧɚ ɜɨɞɚɬɚ³ ɰɟɥɢ ɞɚ ɡɚɩɚɡɢ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɪɢɛɚɪɫɤɚɬɚ ɨɛɥɚɫɬ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɬɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɧɚɪɟɝɢɨɧɚ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɴɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟɧ ɢɧɨɜɚɬɢɜɟɧ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɩɨɞɯɨɞɡɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ ɨɛɟɡɩɟɱɚɜɚɧɟ ɢ
ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɨɫɜɟɞɨɦɟɧɨɫɬɬɚ ɨɬɧɨɫɧɨ ɦɟɫɬɧɨɬɨ
ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɜ ɨɛɳɢɧɢɬɟȽɥɚɜɢɧɢɰɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɢɋɥɢɜɨɩɨɥɟɋɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟɬɨɧɚɩɪɨɟɤɬɚɳɟɫɟɭɥɟɫɧɢɞɨɫɬɴɩɚɞɨɩɪɢɪɨɞɧɢɬɟ
ɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢɬɟɧɚɪɢɛɚɪɫɤɚɬɚɨɛɥɚɫɬ
ɤɚɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɫɥɨɜɢɟɡɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ ɪɢɛɨɥɨɜɧɢɹ
ɢ ɟɤɨɬɭɪɢɡɴɦ ɤɚɤɬɨ ɢ ɧɚ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢɧɚ
ɨɬɤɪɢɬɨɤɚɬɨɰɹɥɨ
ȿɤɫɩɨɧɢɪɚɧɟ ɢ ɨɫɢɝɭɪɹ-

ɜɚɧɟ ɧɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɨɩɨɡɧɚɜɚɧɟɬɨɧɚɩɪɢɪɨɞɧɨɬɨ
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɫ ɰɟɥ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɧɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜ ɪɢɛɨɥɨɜɟɧ ɢ
ɟɤɨɬɭɪɢɡɴɦɜɊɈɱɪɟɡɫɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚ
ɤɚɪɬɚ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɧɚ
ɢɧɨɜɚɬɢɜɧɚɨɧɥɚɣɧɛɚɡɢɪɚɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɫɢɫɬɟɦɚ
ɡɚ ɭɥɟɫɧɟɧ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɧɢɬɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥɧɨɫɬɢ
ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢɬɟ ɧɚ ɊɈ ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟɧɚɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨɧɚ
ɜɨɞɢɬɟ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɜɨɞɧɢ
ɨɛɟɤɬɢ ɢ ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɨɫɜɟɞɨɦɟɧɨɫɬɬɚɧɚɰɟɥɟɜɚɬɚ
ɝɪɭɩɚ ɱɪɟɡ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹ
ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɡɚɦɴɪɫɹɜɚɧɢɹɬɚ ɢ ɨɩɚɡɜɚɧɟ ɧɚ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɬɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɫɪɟɞ
ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɢ ɝɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɊɈ
Ɋɚɡɜɢɜɚɧɟ ɧɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢ
ɚɬɪɚɤɰɢɨɧɢ ɡɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɬɟ
ɪɟɫɭɪɫɢ ɱɪɟɡ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ
ɡɚɤɭɩɭɜɚɧɟ ɧɚ ɞɪɟɛɧɨɦɚɳɚɛɧɢ ɟɤɨɥɨɝɨɫɴɨɛɪɚɡɧɢ
ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹ ɢ ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ
ɜɫɪɟɞɚɛɥɢɡɤɚɞɨɟɫɬɟɫɬɜɟɧɚɬɚ ɡɚɨɬɞɢɯɢɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ
ɧɚ ɨɬɤɪɢɬɨ ɋɴɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜɤɢɡɚɞɴɥɝɨɫɪɨɱɧɨɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚ
ɪɢɛɨɥɨɜɧɢɹ ɢ ɫɜɴɪɡɚɧɢɹ

ɫ ɧɟɝɨ ɟɤɨɬɭɪɢɡɴɦ ɱɪɟɡ
ɢɡɝɨɬɜɹɧɟ ɢ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɡɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚ
ɭɫɥɭɝɚɜɊɈɫɚɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ
ɰɟɥɢɩɨɤɨɢɬɨɫɚɪɚɛɨɬɢɥɢ

 ɥɜ ɨɬ ɤɨɢɬɨ 
ɥɜ  ɫɟɨɫɢɝɭɪɹɜɚɬɨɬȿɋɱɪɟɡȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ
ɮɨɧɞɡɚɪɢɛɚɪɫɬɜɨ ȿɎɊ ɚ
ɥɜ  ɨɬɞɴɪɠɚɜɧɢɹɛɸɞɠɟɬɧɚɊɟɩɭɛɥɢ-

ɛɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬɢɬɟ ɨɬ ɧɟɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɟɧɚɬɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɜɟɥɢɢɞɨ
ɨɫɧɨɜɧɢɬɟɨɱɚɤɜɚɧɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɧɚɮɢɧɚɥɚ
Ɍɚɤɚɜɟɱɟɢɦɚɫɴɡɞɚɞɟɧɚ
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɤɚɪɬɚ Ƚɂɋɦɨɞɟɥ ɫɢɡɜɨɪɧɢɱɟɲɦɢɤɨɹɬɨ
ɞɚ ɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɚ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɬɨɢɦɩɨɥɟɡɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɤɚɱɟɫɬɜɚɬɚɢɦ
ɦɚɪɲɪɭɬɡɚɞɨɫɬɢɝɚɧɟɩɭɛɥɢɱɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɬɹɯɢ
ɳɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚ ɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ
ɢɦɨɬɪɢɛɨɥɨɜɰɢɢɬɭɪɢɫɬɢ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɟɧɚ ɟ ɢɧɨɜɚɬɢɜɧɚ
ɨɧɥɚɣɧɛɚɡɢɪɚɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɭɥɟɫɧɟɧ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɧɢɬɟ
ɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢɬɟ ɧɚ ɊɈ ɂɡɝɪɚɞɟɧɚ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚ ɟɤɨɬɭɪɢɡɴɦ ɨɬɞɢɯ
ɢɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹɧɚɨɬɤɪɢɬɨɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɬɪɢɩɢɥɨɬɧɢ
ɱɟɲɦɢɂɡɜɴɪɲɟɧɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɢ ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɧ
ɚɧɚɥɢɡɧɚɜɨɞɚɬɚɨɬɜɫɢɱɤɢ
ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɧɨɧɚɛɪɨɣ 
ɢɡɜɨɪɧɢɱɟɲɦɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɢɬɟȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɢɋɥɢɜɨɩɨɥɟ
Ɉɛɳɢɹɬɦɭɛɸɞɠɟɬɟ

ɤɚȻɴɥɝɚɪɢɹɄɪɚɣɧɢɹɬɫɪɨɤ
ɡɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɩɪɨɟɤɬɚɟ
ɝ
ɉɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɫɴɛɢɬɢɟɬɨ
ɨɮɢɰɢɚɥɧɨɛɹɯɚɩɪɟɞɚɞɟɧɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɨɛɳɢɧɢɬɟ
ɌɭɬɪɚɤɚɧȽɥɚɜɢɧɢɰɚɢɋɥɢɜɨɩɨɥɟȿɤɫɩɟɪɬɢɬɟɪɚɛɨɬɢɥɢɩɨɩɪɨɟɤɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚɜ
ɤɪɚɬɤɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɫɜɨɢɬɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
Ɋɟɝɢɫɬɪɢɪɚɣɬɟ ɫɟ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹ ɛɸɥɟɬɢɧ
ɫɜɴɪɡɚɧ ɫ ɪɢɛɨɥɨɜɧɢɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ ɋɥɢɜɨ
ɩɨɥɟ Ȼɴɪɡɨ ɢ ɥɟɫɧɨ ɳɟ
ɩɨɥɭɱɚɜɚɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɧɨɜɢɧɢ ɢ ɫɴɜɟɬɢ ɡɚ ɞɨɛɴɪ
ɪɢɛɨɥɨɜ ɩɨ ɢɦɟɣɥ ɢɥɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɧɚ ɫɜɨɹ ɬɟɥɟɮɨɧ
Ʉɴɞɟ ɢɦɚ ɪɢɛɚ ɤɚɤɜɚ ɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚɢɦɚɥɢɡɚɛɪɚɧɟɧɢ
ɭɱɚɫɬɴɰɢ ɢɥɢ ɜɨɞɨɟɦɢ ɤɨɢ
ɫɚɧɨɜɢɬɟɩɨɞɯɨɞɹɳɢɡɚɪɢɛɨɥɨɜ ɦɟɫɬɚ ɢ ɞɪɭɝɚ ɰɟɧɧɚ
ɡɚȼɚɫɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɜɴɪɞɹɬ
ɛɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɫɚɣɬɚ
KWWSOSVOHGYDLYRGDWDFRP
ɋɧɢɦɤɢ
ȺɧɚɫɬɚɫɢɹəɄɈȼȺ

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 14 септември 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
1 оператор, въвеждане на данни – средно обр., сътрудник в
малък и среден бизнес
1 отчетник, счетоводство - средно обр., сътрудник в малък и
среден бизнес
2 продавачи, закуски и напитки – средно обр.
- За обучение по време на работа
1 производител на хляб, ръчно – основно обр.
1 продавач консултант – основно образование
2 общи работници – няма изисквания за заемане
1 машинен оператор, пресевна машина – средно обр.
1 отчетник в счетоводство – средно обр., компютърна грамотност
1 оператор, въвеждане на данни – основно обр., компютърна
грамотност
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно обр.
1 машинен оператор, спойване на пластмасови изделия –
средно образование
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 шофьор на автобус – основно образование, кат. D, DE
20 машинни оператори – основно образование
1 готвач – средно образование
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален
етап – висше педагогическо образование
1 отчетник, счетоводство – средно икономическо образование

1 оператор, производствена линия – средно образование
1 готвач – професионална квалификация готвач
1 старши учител, прогимназиален етап – висше образование,
начална училищна педагогика, мин. 10 години професионален
опит
1 старши учител в детска градина – висше образование, предучилищна педагогика, мин. 10 години професионален опи
2 младши възпитатели – висше образование, начална училищна
педагогика
1 чистач/хигиенист – основно образование
1 работник в кухня - основно професионално образование,
хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, кат.
С+Е, средно/основно образование
1 медицинска сестра – висше образование по специалността
1 акушерка – висше образование по специалността
3 главни сервитьори – средно образование
1 водач на селскостопански машини – кат. Ткт, основно образование
1 организатор производство – висше техническо образование,
английски език, компютърни умения
1 технически сътрудник – средно образование, италиански език
1 монтьор, ремонт на машини и оборудване – висше техническо
образование, английски език, компютърни умения
2 машинни оператори, спойване на пластмасови изделия –
средно образование
3 машинни оператори, шиене – основно образование
2 готвачи – основно образование
3 общи работници – няма изисквания за заемане
2 сервитьори – основно образование
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща медицина, компютърни умения
3 лекари – за спешна медицинска помощ – висше медицинско
образование
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Дарителството - начало на едно безценно Общинският съвет се събира
приятелство
на последно си редовно
ДНЕС:

Радка ИВАНОВА
а библиотеката на НЧ
„Васил Йорданов-1942
г.” в с. Нова Черна, работата с децата е водещ
приоритет. Един древен
мъдрец е изказал мисълта,
че „най-ценното на този
свят е приятелството”. А
има един вид приятелство,
което е безценно - това е
приятелството с хубавата
книга! През тази година в
библиотеката постъпиха
книги дарени от читатели. Но най-голяма радост
предизвикаха книгите от
дарителя Симеон Дойчинов,
който дари на новочерненските деца-читатели
на библиотеата, 112 броя
книжки, съставляващи библиотечната колекция от
последните издания на издателство „Егмонт - България”.
„Меденосладка енциклопедия”, „Приказна колекция”, „Чародейства”, Хари
Потър”, книгите на Елиф
Шафак, книги за спорт,
нашумялата книга на Емил

заседание за мандата

З

Ще избират временни кметове на
общината и на селата

Конрад „Нещата, на които
не ни учат в училище”,
историите за Маша и Мечокът и други - все книги
предназначени за деца до
16-годишна възраст.
Благодарим на дарителя
от сърце, че чрез книгите,

които той дари започна
приятелството. От книгите младите читатели ще
разпознаят доброто и злото, красивото и грозното,
истината и лъжата. А тя,
хубавата книга, дарена с
много любов очаква своите

от стр. 1 финансиране на проектно
предложение по Програма
записки.
за трансгранично сътрудСесията ще започне с ничество Румъния-Бългапредложение за актуализи- рия.
ране на Поименен списък за
За последен път в този
разпределението на плана мандат, местните парлана капиталовите разходи, ментаристи ще приемат
след което ще се пристъпи решения по разпоредителни
към допълнение на Общин- сделки с общински имоти.
ски план за развитие на ОбВ края на заседанието
щина Тутракан 2014 – 2020 ще бъде избран временно
г., както и на Годишната изпълняващи длъжността
програма за управление и кмет на община Тутракан
разпореждане с имоти об- и кметове на кметства в
щинска собственост.
общината, предвид учасОбщинските съветници тието на много от тях и
ще обсъдят намерението в предстоящите местни
приятели в библиотеката, на местната администраза да ги направи по-добри, ция да кандидатства за избори.
по-силни, по–мъдри. Като
пораснат да последват
примера на нашия дарител,
ОБЩИНА ТУТРАКАН,
защото „човек е богат не
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
с това, което е взел, а с
Тел.: 0866/60621,Факс: 0866/60636
онова, което е дал".

e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

75 години Свободна Добруджа

Съхранена памет
С
борникът „Съхранена памет. Спомени
на съвременници”,
посветен на 75-ата година на Крайовската спогодба, бе представен на
16 септември в зала „10-и
февруари” в град Силистра от съставителите
му - доц. д-р Румяна Лебедова, Цветана Цанова и
Йордан Георгиев. Проявата е осъществена със съ-

ва от плевенското село
Милковица, която бе гост
на тържественото заседание на Общински
съвет Силистра в деня
на Празника на града –
Кръстовден, и е връстник
на Крайовската спогодба,
получи като подарък сборника, в който се оглеждат емоциите, мислите
и чувствата на нашите
предци от Южна и Северна Добруджа. Както е
известно, тя е единствената, носеща името на
древния град.
“ТГ”

действието на домакина
на събитието – Общински
съвет Силистра, с председател Мария Димитрова. В срещата участваха
и хора, чиито разкази са
поместени в сборника за
времето преди 1940 г.,
както и за отзвука от
събитията, произтичащи
от т.нар. Второ Съединение на България.
Г-жа Силистра Дифо-

НАБЛИЖАВА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА
Два нови проекта ще
се реализират в Тутракан УЧАСТИЕ В "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"
ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

К

метът д-р Димитър
Стефанов подписа
вчера два договора
за финансиране реализацията на два проекта.
Първият договор е подписан със социалното
министерство. Проектът "Независим живот
за гражданите на Тутракан" се финансира по
Оперативна програма за
развитие на човешките
ресурси. По него ще се

предоставят интегрирани услуги за хора в
невъзможност да се самообслужват и на хора с
увреждания.
Вторият договор е в
изпълнение на Местната
стратегия за развитие
на Местната инициативна група "ГлавиницаТутракан-Сливо поле"
и се нарича "Тутракан
- Дунав и традиции".

Правителството отпуска нови
5 702 908 лв. за развитие на
средното образование

М

инистерският
съвет одобри
допълнителни
трансфери за 2015
година за финансово осигуряване на
дейности по националните програми
за развитие на средното образование
„Оптимизация на
училищната мрежа”,
„Модернизиране на
системата на профе-

сионалното образование”, „На училище
без отсъствия” и „С
грижа за всеки ученик”. Средствата
са в размер на 5 702
908 лв., осигуряват
се от бюджета на
Министерството на
образованието и науката за 2015 г. и
са разпределени по
съответните програми.

До 23 септември е приемът на
заявления за участие в „Училищен
плод“ за учебната 2015/2016 г.
Схемата осигурява свежи плодове
и зеленчуци за детските градини
и учениците до IV клас. С всяка
изминала година нараства броят
на училищата, които участват в европейската схема. Очаква се броят
на децата да доближи 480 000 през
новата учебна година.
Предвиденият бюджет на „Училищен плод“ е увеличен до 14 милиона лева. В наредбата по схемата
има ново изискване: плодовете и
зеленчуците, които ще се раздават,
с изключение на цитрусовите и ба-

наните, да се набавят чрез местни
покупки и/или от местните пазари.
Целта е да бъдат стимулирани
българските производители. До
края на октомври ще бъдат публикувани и списъците с одобрени
доставчици.
Фонд „Земеделие“ администрира „Училищен плод” за шеста
поредна година в България. Програмата работи за изграждането
на трайни здравословни навици
от най-ранна детска възраст. За
целта тя предвижда и съпътстващи
мерки, насочени към запознаване
на децата със земеделието и с
опазването на околната среда.

Приета е Националната програма
за закрила на детето за 2015 г.
ɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɨɞɨɛɪɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɡɚɤɪɢɥɚ ɧɚ
ɞɟɬɟɬɨ ɡɚ  ɝ Ɇɟɪɤɢɬɟ ɜ
ɧɟɹ ɧɚɫɴɪɱɚɜɚɬ ɫɩɚɡɜɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɩɪɚɜɚɬɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɢɬɟ ɧɚ
ɞɟɰɚɬɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɬɚɡɢ
ɝɨɞɢɧɚ ɟ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɴɫ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɧɚ ɡɚɤɪɢɥɚɬɚ ɧɚ ɞɟɬɟɬɨ
ɝɓɟɫɟɩɨɞɤɪɟɩɹɬ
ɩɨɥɢɬɢɤɢɬɟɡɚɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɩɨɦɨɳ ɡɚ
ɞɟɰɚɬɚɢɫɟɦɟɣɫɬɜɚɬɚɧɚɦɚ-

П

ɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɫɤɚɬɚ ɛɟɞɧɨɫɬ
ɧɚɫɴɪɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɧɨɬɨ
ɜɤɥɸɱɜɚɧɟ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɞɨɫɬɴɩɚ ɞɨ ɡɞɪɚɜɟɨɩɚɡɜɚɧɟ
ɩɪɟɜɟɧɰɢɹ ɧɚ ɧɚɫɢɥɢɟɬɨ ɢ
ɞɪ Ɉɫɨɛɟɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɟ ɨɬɞɟɥɟɧɨ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɬɚ ɧɚ
ɞɟɰɚɬɚ ɤɚɬɨ ɫɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɦɟɪɤɢ ɜ ɬɚɡɢ ɨɛɥɚɫɬ
ɉɪɨɟɤɬɴɬ ɟ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧ ɧɚ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɧɚɬɚɩɨɥɢɬɢɤɚ

ЗАПОВЕД
№ РД-04-1170/07.09.2015 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 8 и §2 от ПЗР на от Закона
за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) и чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс,предвид
произвеждането на избори за общински съветници и за кметове и
за националния референдум на 25.10.2015 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:
Следните места за обявяване на избирателни списъци на територията на Община Тутракан, както следва:
СИК 701 - гр. Тутракан - Пощенска станция Тутракан Ц - ул. „Трансмариска” № 4
СИК 702 - гр. Тутракан - Ресторант „Москва”, ул. „Трансмариска”
№ 18
СИК 703 - гр. Тутракан - Ресторант „Москва”, ул. „Трансмариска”
№ 18
СИК 704 - гр. Тутракан - Пенсионерски клуб, бл. „Росица” - ул.
„Росица” № 8
СИК 705 - гр. Тутракан - Пощенска станция Тутракан 1 ул.”Силистра” № 2 бл. „Истър”
СИК 706 - гр. Тутракан - Закусвалня - ул. „Силистра” № 48 А
СИК 707 - гр. Тутракан - Дом за стари хора - ул. „Цибър” №1
СИК 708 - гр. Тутракан - Бивш фирмен магазин „Терма" - ул. „Ана
Вентура” № 5 „А”
СИК 709 - гр. Тутракан - Клуб на инвалида - ул. „Гео Милев ” № 33
СИК 710 - гр. Тутракан - Бивш фирмен магазин „Терма" - ул. „Ана
Вентура” № 5 „А”
СИК 711 -с. Белица - Пенсионерски клуб – ул. „Десети май” № 46
СИК 712 - с. Нова Черна - Читалище – ул. „Черно море” № 24
СИК 713 - с. Нова Черна - ОУ „Кирил и Методий" - ул. „Кирил и
Методий” № 87
СИК 714 - с. Сяново - Хранителен магазин - ул. „Шеста” № 15
СИК 715 - с. Преславци - Пенсионерски клуб - ул. „Единадесета” № 1
СИК 716 - с. Бреница - Хранителен магазин - ул. „Трета” № 17
СИК 717 - с. Старо село - Пенсионерски клуб - ул. „Съединение”
№ 39
СИК 718 - с. Старо село - Пенсионерски клуб - ул. „Съединение”
№ 39
СИК 719 - с. Шуменци - Бивш Пенсионерски клуб - ул. „Иван
Вазов” № 3
СИК 720 - с. Варненци - Пенсионерски клуб - ул. „Тутракан” № 1
СИК 721 - с. Пожарево - Читалище - ул. „Втора” №29
СИК 722 - с. Цар Самуил - ОУ „Стефан Караджа” - ул. „Филип
Тотю” № 15
СИК 723 - с. Цар Самуил - Читалище - ул. „Дочо Михайлов” № 17
СИК 724 - с. Търновци - Хранителен магазин - ул. „Първа” № 11
СИК 725 - с. Антимово - Хранителен магазин - ул. „Първа” №15
СИК 726 - с. Царев дол - Читалище - ул. „Пета” № 1
Избирателните списъци да се обявят на горепосочените места и
да се публикуват на интернет страницата на Община Тутракан в срок
до 14.09.2015 г.
Настоящата заповед да се обяви чрез поставяне на таблото за
обявления на Община Тутракан, както и на интернет страницата на
Община Тутракан.
Препис от заповедта да се изпрати на общинската избирателна
комисия.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на
Община Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър Стефанов/
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Уважаеми д-р Димитър Стефанов,
Уважаеми г-н Данаил Николов,
Драги тутраканци,
С чест и удоволствие Ви поздравяваме по
случай Празника на Тутракан - 21 септември!
От името на жителите на община
Главиница приемете сърдечни пожелания за
здраве, просперитет, силна воля, нестихваща
инициативност и амбиция, за да се развива
успешно красивият Тутракан и неговите
Хюсеин ХАМДИ, Кмет
на Община Главиница

Честит празник!

Сейфи САЛИМ, Председател
на ОбС-Главиница

Сребърен медал за самодейците от
село Зафирово на фестивала в Неделино

Ф

ормация „Младостта е
в сърцата ни” и танцова
формация „Пъстра китка” към НЧ ”Христо Ботев – 1901
год.”, с. Зафирово с ръководители
Николай Николов и Снежана Николова на 4 септември т.г. взеха
участие в XIV-я фолклорен фестивал за двугласно пеене и народни
песни с международно участие в
град Неделино. В продължение
на три дни - от 4 до 6 септември,
над 3500 участници показаха специфичността на своя национален
фолклор в песни, танци и багри.
Гости на празника на родопската
община бе вицепремиерът и министър на труда Ивайло Калфин,
народните представители Дора
Янкова (БСП), Петър Кадиев (АБВ),
Поли Карастоянова (Патриотичен
фронт), областният управител
Недялко Славов и кметът на гр.
Неделино Стоян Беширов.
Пет членно жури в състав: Милчо Василев - председател, Галя
Асенова - зам.-председател и членове Никола Величкович, Дияна
Иванова, Радка Братанова, след
като обсъди оценките на отделните
изпълнения присъди второ място
и сребърен медал за двата състава
при НЧ „Христо Ботев-1901 г.” с.
Зафирово.
Журито също така констатира, че тази година изданието на
фестивала е на по-високо художествено равнище, многочислен,
с участие на самодейци от отдалечени райони на България и много
задгранични участници.
На втория ден от престоя ни в
Златоград, от самия хотел беше
организирана екскурзия до Гърция

Архиерейска Света
Литургия на Кръстовден
в с. Цар Самуил
(Кавала, Керамоти и остров Тасос)
и част от самодейците посетиха
Гърция, а тези които не пожелаха
се насладиха на забележителностите на Златоград.
На тръгване от Златоград беше
организирана екскурзия от читалището, посетихме Кръстова гора
и Бачковския манастир, където
всеки от нас запали свещичка за
здраве.
Читалищното ръководство благодари на всички самодейци, на

ръководителите Николай Николов
и Снежана Николова, за спонсорството - на ЗК „Атила Зафиров” с
председател Петко Петков, „Фондация Христофор Бунарджиев”
гр. Стара Загора представлявана
от Христофор Бунарджиев, ЕТ
„Агроекспрес” гр. Силистра с
управител Стоян Коцев и „Траян”
ООД с управител Петър Иванов,
на агитката привърженици, която
беше дошла с нас и през цялото
време ни подкрепеше и аплоди-

раше, на управителката Сладунка
Башева на хотелски комплекс
„Еди” за хубавото посрещане и не
на последно място за водача на
автобуса Мирослав Маринов от
гр. Русе за прекрасното и весело
пътуване.
Бъдете здрави и все така трудолюбиви, ентусиазирани, всеотдайНа 14 септември 2015 г., Кръстовден, Негово Високопни за да издигаме авторитета на
реосвещенство Русенски митрополит Наум отслужи св.
българската култура и фолклор.
Величка ПЕЙЧЕВА, Библиотекар Литургия в храма "Въздвижение на св. Кръст" в с. Цар
Марияна ЛАЗАРОВА, Секретар Самуил, Тутраканска духовна околия.
На архиерея съслужиха ик. Георги П. Георгиев, енорийски
свещеник, и дякон Валери Василев.
Мнозина християни приеха св. Причастие, а след богослужението Негово Високопреосвещенство произнесе
проповед за празника и благослови вярващите.
Снимки: Милен БАКАЛОВ

Тази година училищният
праг за пръв път прекрачиха седем първокласници.
Малките първолаци получиха подаръци от Кмет-

ството и Читалището в с.
Сокол, а също и от техни
родители и близки.
На добър час, уважаеми
ученици и учители!

Училище любимо!
И
Дончо ДОНЧЕВ
тази година училищният звънец в ОУ
«Св. Св. Кирил и Методий" с. Сокол, призова
на 15 септември своите
ученици и техните учители
На тържеството присъстваха много гости,
родители и близки на учениците. Учениците бяха приветствани от директора
на училището, кмета на селото, родители и учители.
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Състоянието на достъпа до обществена информация - основна
тема на работна среща на ПДИ и координаторите в страната
П
рограма Достъп до
Информация проведе
работна среща с журналистите от координаторската мрежа в страната в
периода 11-13 септември

на неправителствените
организации при търсене на
обществена информация“,
подкрепен в рамките на Програма за подкрепа на НПО
в България по финансовия

Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на
ПДИ, откри работната
среща на 12 септември 2015
с представянето на целите
и дейностите на проекта,

координатори в страната
за актуалното състояние
на достъпа до информация
в страната през първата
половина на 2015. Координаторите от 19 областни
града представиха статистика на подадените заявления до местната власт
и регионалните структури
на изпълнителната власт,
отношението на администрацията към заявителите, специфични откази
на информация, казуси и
съдебни дела на граждани,
журналисти и НПО от съответните региони. Очертаха
се тенденции по изпълнението на задълженията за
предоставяне на информация от институциите и
упражняването на правото
на информация от граждани,
НПО и журналисти.
Д-р Гергана Жулева и
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на
ПДИ, представиха предстоящите изменения в Закона
за достъп до обществена
информация (ЗДОИ). ЗИД
на ЗДОИ бе внесен в пар2015 във Велико Търново. механизъм на Европейското както и информация за фи- ламента на 29 април 2015.
Работната среща се про- икономическо пространство нансиращата програма.
Двамата експерти на ПДИ
веде в рамките на проект 2009 – 2014 (www.ngogrants.
Последваха подробни до- взеха активно участие в
„Увеличаване капацитета bg).
клади от журналистите – обществения дебат по под-

готовката на измененията,
представиха становището
на ПДИ в отговорните парламентарни комисии, през
които мина законопроекта,
през май 2015 г., преди първото му четене.
Юристът Стефан Ангелов
от правния екип на ПДИ
показа възможностите на
Портала за отворени данни
за търсене и използване на
информация от него.
Адвокат Кирил Терзийски
представи делата по Закона
за достъп до обществена
информация, водени с правната помощ на ПДИ, по които са постановени съдебни

решения и определения през
първата половина на 2015.
Адвокатите Дарина Палова и Александър Кашъмов
дадоха практически съвети
за използване на ЗДОИ и
публичните регистри в работата на журналистите.
Диана Банчева припомни
категориите, в които всеки може да номинира НПО,
гражданин, журналист или
институция, за принос в
областта на свободата на
информация.
Церемонията по връчване
на наградите ще се проведе
на 28 септември 2015 г. в
София в Дома на Европа.

ремонията по откриването
на първия учебен ден участваха и със слово поздравиха
всички кметът на Тутракан
д-р Димитър Стефанов и
зам.-областният управител
Младен Минчев.
Приятна изненада бе поздравлението и в двете
градски училища от ръководството на Висшето

военноморско училище във
Варна поднесено от курсант Тодор Павлов.
В СОУ "Христо Ботев"
отец Илия Тонков отслужи молебен за здраве и
благополучие през новата
учебна година. В училището тепърва ще започнат
ремонтни дейности на
покривната конструкция,

И в СОУ "Йордан Йовков"
също започват ремонти
- в сградата на началния
корпус.
Празнично бе и за учениците в двете основни
училища извън общинския
център - "Св. Св. Кирил и
Методий" в с. Нова Черна
и в "Стефан Караджа" в с.
Цар Самуил. И там с много

Отново на училище

ȼɋɈɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

Калина ГРЪНЧАРОВА
15 септември 2015 г.
В ранната утрин дворовете на четирите общински
училища в Тутраканска
община и специализираното
държавно в с. Варненци се
изпълниха с малки и големи
ученици, техните учители, родители и любопитни
граждани дошли да си спомнят, как някога "преди 100
лета" и те са изпитвали
същите трепет и вълнение
от очаквания първи подканящ звън на училищния
звънец.
В СОУ "Йордан Йовков" и
СОУ "Христо Ботев" в це-

ȼɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

но това няма да попречи цветя и поздравления, с пона учебния процес твърдят даръци за първолаците презапознати.
мина първият учебен ден.

ȼɋɈɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

ȼɈɍɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣɫɇɈȼȺɑȿɊɇȺ

ɉɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟɜɋɈɍɃɨɪɞɚɧ
ɃɨɜɤɨɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

ȼɈɍɋɬɟɮɚɧɄɚɪɚɞɠɚɫɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
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НАП Силистра напомня на
Човешка небрежност и късо
бъдещите студенти да внесат съединение са най-честите причини
здравни осигуровки
за пожарите с материални загуби
ладите хора трябва да
заплащат сами здравните
си осигуровки до постъпването на работа, а бъдещите
студенти - до записване във висше
учебно заведение, редовна форма
на обучение в страната или чужбина, напомнят от НАП.
Съгласно действащото законодателство лице, което не плати
осигуровките си за здраве повече
от три (3) месеца за период от
три (3) години, губи пациентските
си права. Важно условие преди
плащането е лицата, които се осигуряват здравно за своя сметка, да
подадат в НАП декларация Образец
7. Тя се подава в срок до 25-о
число на месеца, следващ месеца
на възникване на задължението за
осигуряване.
Ако все пак младежите пропуснат
да внесат навреме своите здравни
осигуровки, преди плащането е задължително да проверят актуалния
размер на вече начислената лихва
за забавяне. Те могат да направят

М

това в салона за обслужване на
НАП Силистра или в електронната страница на Агенцията www.
nap.bg, където има публикуван
здравноосигурителен калкулатор.
Размерът на дължимите здравни
вноски може да се провери и чрез
информационния телефон 0700
18 700, на цената на един градски
разговор. Услугата е автоматична
и изисква въвеждане на ЕГН чрез
клавиатурата на телефона.
Българските студенти, които
са избрали да продължат образованието си в чужбина, не бива да
забравят преди завръщането си в
България да получат от висшето
учебно заведение уверение за
успешно приключил и заверен семестър или учебна година - редовна
форма на обучение. Същото следва
да се преведе от заклет преводач и
да се представи в НАП, за да бъде
коригиран здравния статус на
лицето, и то да може да ползва услугите, осигурени от Националната
здравноосигурителна каса. “ТГ”
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ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɛɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚ
ɡɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɁɍɌ ɨɛɹɜɹɜɚ ɱɟ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ ± Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫ Ɋɟɲɟɧɢɟ ʋ ɩɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ
ɨɬ  ɝ ɢ  Ɋɟɲɟɧɢɟ ʋ ɩɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɨɬ
ɝɨɞȾȺȼȺɊȺɁɊȿɒȿɇɂȿ±Ⱦɚɫɟɜɴɡɥɨɠɢɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚɉɨɞɪɨɛɟɧɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɉɍɉɉɚɪɰɟɥɚɪɟɧ
ɩɥɚɧɉɉɡɚɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟɧɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɬɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɢɡɜɴɧ ɝɪɚɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɚɧɚɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨ Ʉȼɋ ɧɚ
ɫɇɨɜɚ ɑɟɪɧɚ ɨɛɳɌɭɬɪɚɤɚɧ ± ɡɚ ɩɪɨɤɚɪɜɚɧɟ ɧɚ ɩɴɬ ɩɪɟɡ
ɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɉɂʋ ɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ 
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ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ  ɫɚ ɫɟ
ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹɬɚ ɨɛɫɥɭɠɟɧɢ ɨɬ
ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊȾ Äɉɨɠɚɪɧɚ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ ɢ ɡɚɳɢɬɚ ɧɚ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ´ ± ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɨɬɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚɞɨ
ɤɪɚɹɧɚɦɟɫɟɰɚɜɝɭɫɬȾɨɤɚɬɨ
ɤɴɦ  ɚɜɝɭɫɬ  ɝ ɨɝɧɟɛɨɪɰɢɬɟ ɫɚ ɪɟɚɝɢɪɚɥɢ ɧɚ
 ɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹ ɬɨ ɩɪɟɡ
ɫɴɳɢɹɩɟɪɢɨɞɧɚɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɬɟ ɫɚ ɧɚɪɚɫɧɚɥɢ
ɧɚ
Ʌɢɤɜɢɞɢɪɚɧɢ ɫɚ  ɩɨɠɚɪɚ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢ ɡɚɝɭɛɢ
ɚɜɫɥɭɱɚɹɟɢɡɜɴɪɲɟɧɚ
ɝɚɫɢɬɟɥɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɜ ɫɭɯɢ
ɬɪɟɜɢɢɨɬɩɚɞɴɰɢɛɟɡɩɪɟɤɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɳɟɬɢɫɚɫɥɭɱɚɢɬɟɧɚɨɤɚɡɚɧɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚ
ɩɨɦɨɳɚɢɡɜɴɪɲɟɧɢɬɟɚɜɚɪɢɣɧɨɫɩɚɫɢɬɟɥɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɫɚ

С

Ʉɚɬɨ ɧɚɣɱɟɫɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ
ɡɚ ɩɨɠɚɪɢɬɟ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢ
ɳɟɬɢ ɫɟ ɨɬɤɪɨɹɜɚɬ ɱɨɜɟɲɤɚɬɚ ɧɟɛɪɟɠɧɨɫɬ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɨɝɴɧ ±  ɢ ɤɴɫɨɬɨ
ɫɴɟɞɢɧɟɧɢɟ   ɫɥɟɞɜɚɧɢ
ɨɬ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ
ɧɚ ɨɬɨɩɥɢɬɟɥɧɢ ɭɪɟɞɢ  
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚ ɧɟɢɡɩɪɚɜɧɨɫɬ ±
ɢɞɪ
ɉɨɜɟɱɟ ɨɬ ɩɨɥɨɜɢɧɚɬɚ ɨɬ
ɩɨɠɚɪɢɬɟɫɴɫɡɚɝɭɛɢɫɚɜɴɡɧɢɤɧɚɥɢɜɠɢɥɢɳɧɚɬɚɢɛɢɬɨɜɚɬɚɫɮɟɪɚ±ɫɥɟɞɜɚɧɢ
ɨɬɬɟɡɢɜɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ±ɢ
ɜɫɟɥɫɤɨɬɨɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ±
ȼ  ɫɥɭɱɚɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɢɬɟɟɤɢɩɢɫɚɪɟɚɝɢɪɚɥɢ
ɧɚɥɴɠɥɢɜɢɩɨɜɢɤɜɚɧɢɹ
Ɉɬ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ
ɞɨɚɜɝɭɫɬɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ
ɨɛɥɚɫɬɩɪɢɩɨɠɚɪɢɟɡɚɝɢɧɚɥ
ɟɞɢɧ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢɬɟɫɚɲɟɫɬɢɦɚ
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ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɛɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚ
ɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɁɍɌɨɛɹɜɹɜɚɱɟɩɨɢɫɤɚɧɟ
ɧɚ ÄȿɆ ȿɅ ɉɂ ȿɋ´ȺȾ ± ɝɪɊɭɫɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤ ɧɚ ɩɨɡɟɦɥɟɧ
ɢɦɨɬ ɫ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ  ɩɨ Ʉɚɞɚɫɬɪɚɥɧɚ
ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ ɨɞɨɛɪɟɧɚ ɫɴɫ Ɂɚɩɨɜɟɞ ʋ ɊȾ±±
 ɝ ɧɚ ȺȽɄɄ ɝɪ ɋɨɮɢɹ ɟ ɢɡɞɚɞɟɧɚ Ɂɚɩɨɜɟɞ ʋ
ɊȾ±ɝɨɞɤɚɬɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟɤɴɦɁɚɩɨɜɟɞʋ
ɊȾ±±ɝɨɞɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɧɚÄȿɆȿɅɉɂȿɋ´ȺȾ±ɝɪɊɭɫɟȿɂɄ
ɞɚ ɜɴɡɥɨɠɢ ɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɧɚ ɉɨɞɪɨɛɟɧ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ ɩɥɚɧ 
ɉɍɉ±ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɧɚɉɥɚɧɡɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹɢɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟ
ɉɊɁɫɚɦɨɡɚɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɫɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ
ɨɬɄɚɞɚɫɬɪɚɥɧɚɤɚɪɬɚɧɚɝɪɚɞɚ
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ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚȼɢɭɜɟɞɨɦɹɜɚɦɟɱHɧɚɝɟɢɡɞɚɞɟɧɚ
ɜɢɡɚɨɬɝɥɚɜɧɢɹɚɪɯɢɬɟɤɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚɩɪɨɟɤɬɡɚ
Äɀɢɥɢɳɧɚɫɝɪɚɞɚɢɨɝɪɚɞɚ´
ɇɚɯɨɞɹɳɫɟɜɍɉɂɏȱɤɜɚɪɬɚɥɩɨɩɥɚɧɚɧɚɫɌɴɪɧɨɜɰɢ
ɨɞɨɛɪɟɧɫɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɝ
ȼɢɡɚɬɚɟɢɡɞɚɞɟɧɚɧɚɁɢɧɢɲɂɫɦɚɢɥȺɯɦɟɞɫɌɴɪɧɨɜɰɢ
ɨɛɳɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɇɚɫɬɨɹɳɚɬɚȼɂɁȺɩɨɞɥɟɠɢɧɚɨɛɠɚɥɜɚɧɟɩɪɟɞȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɫɴɞ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨɪɟɞɚɧɚɱɥɨɬɁɍɌɱɪɟɡ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬɫɴɨɛɳɚɜɚɧɟɬɨɢɧɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚ
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ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɛɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚ
ɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɁɍɌɨɛɹɜɹɜɚɱɟɩɨɢɫɤɚɧɟ
ɧɚ ÄȿɆ ȿɅ ɉɂ ȿɋ´ȺȾ ± ɝɪɊɭɫɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤ ɧɚ ɩɨɡɟɦɥɟɧ
ɢɦɨɬ ɫ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ  ɩɨ Ʉɚɞɚɫɬɪɚɥɧɚ
ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ ɨɞɨɛɪɟɧɚ ɫɴɫ Ɂɚɩɨɜɟɞ ʋ ɊȾ±±
 ɝ ɧɚ ȺȽɄɄ ɝɪ ɋɨɮɢɹ ɟ ɢɡɞɚɞɟɧɚ Ɂɚɩɨɜɟɞ ʋ
ɊȾ± ɝɨɞ ɫ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ÄȿɆ ȿɅ ɉɂ
ȿɋ´ȺȾ±ɝɪɊɭɫɟȿɂɄɞɚɜɴɡɥɨɠɢɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ
ɧɚɉɨɞɪɨɛɟɧɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɉɍɉ±ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɧɚɉɥɚɧ
ɡɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹɢɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟɉɊɁɡɚɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɫɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɨɬɄɚɞɚɫɬɪɚɥɧɚɤɚɪɬɚɧɚɝɪɚɞɚ
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɱɥ ɚɥ ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚȼɢɭɜɟɞɨɦɹɜɚɦɟɱHɧɚɝɟɢɡɞɚɞɟɧɚ
ɜɢɡɚɨɬɝɥɚɜɧɢɹɚɪɯɢɬɟɤɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚɩɪɨɟɤɬɡɚ
ÄɌɪɚɮɨɩɨɫɬɬɢɩȻɄɌɉ´
ɇɚɯɨɞɹɳɫɟɜɍɉɂȱȱɤɜɚɪɬɚɥɩɨɩɥɚɧɚɡɚɭɥɢɱɧɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢɹ ɧɚ  ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ ɩɪɢɟɬ ɫ Ɋɟɲɟɧɢɟ ʋ  
ɝɧɚɈɛɳɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ ɧɚ ɢɦɨɬɚ  ʋ  ɩɨ ɤɚɞɚɫɬɪɚɥɧɚɤɚɪɬɚɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɨɞɨɛɪɟɧɚɫɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾ
ɝɧɚɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɹɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚȺɝɟɧɰɢɹɬɚ
ɩɨɝɟɨɞɟɡɢɹɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɹɢɤɚɞɚɫɬɴɪ
ȼɢɡɚɬɚɟɢɡɞɚɞɟɧɚɧɚÄɉɥɚɦɟɧȾɨɛɪɟɜ´ȿɈɈȾ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥÄɋɚɜɚɈɝɧɹɧɨɜ´ʋ
ɇɚɫɬɨɹɳɚɬɚȼɂɁȺɩɨɞɥɟɠɢɧɚɨɛɠɚɥɜɚɧɟɩɪɟɞȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɫɴɞ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨɪɟɞɚɧɚɱɥɨɬɁɍɌɱɪɟɡ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬɫɴɨɛɳɚɜɚɧɟɬɨɢɧɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚ
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Община Главиница, Област Силистра

СМЯХ
Мечо Пух и Прасчо отиват на училище на 15 септември. Там ги
- Еми, прибрах се в къщи и гледам жена ми гола, навсякъде
карат да напишат съчинение - "Какво правих през лятото".
дрехи, и започвам да търся мъжа, а не го намерих! И пукнах от яд.
Прасчо пита: - Пух, какво да пишем? През цялото лято бяхме
- Трябваше да отвориш хладилника, бе! И двамата щяхме сега
напушени, друго не сме правили.
да сме живи...
Мечо Пух му казва:
- Прасчо, вместо "пушили" пиши "чели". Чели цяло лято звучи
Интервю за работа:
добре...
- Английски?
Учителката проверява съчинението на Прасчо: "Събудих се и
- Да.
започнах да чета. После се измих. Продължих да чета. Преди
- Кажете си телефонния номер на английски - 666-3629.
закуска четох още малко. Закусих. До обяда пак четох. Обядвах.
- Секс, секс, секс, фри, секс, ту найт !
После ми се приспа. Преди да подремна четох още малко. Про- Назначена сте !
четох книжката. Поспах. Събудих се и започнах да чета. Дойде
Мечо Пух. От далече му личеше, че е чел. Отидохме на балкона.
Стоим и четем. Идва Йори и ни пита: "Имате ли нещо за четене?"
Личи му, че е много начетен, зад ухото му стърчи половин буквар.

За тези, които търсят работа!

- Мамо, а как се казва на мъж, който е хубав, ама няма пари?
- Грехота, мамче, грехота...
- Да видиш, Ванче, моя го изпратих за ориз и на връщане да
го блъсне камион.
- Аууууу, и какво ще правиш сега?
- Ми, най-вероятно нещо с картофи

- Мамо, скъсах с гаджето си...
- Знам, видях във Фейсбук и цъкнах "Харесва ми".
Двама умрели си говорят на оня свят:
- Ти от кво умря?
- От яд. А ти от кво умря?
- От студ.
- Как така умря от яд?

ЕТ "Любмакс", ДЗС - Нова Черна
търси да назначи:

- 1 работник в Транжорна,
- 1 градинар,
- 1 хигиенистка
Фирмата поема транспортните разходи до
местоработата.

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

За информация: 0884 535 802

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

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

Сканди

СУДОКУ

Две приятелки се срещат:
- Защо си такава намръщена днес?
- Много лош сън сънувах...
- Какъв?
- Идват у нас Брус Уилис, Силвестър Сталоун, Арнолд Шварценегер,
Джейсън Стейтъм, Джет Ли и започват да се бият с моя мъж за мен...
- Че това си е направо страхотно, какво не му харесваш на съня?
- Ами моят ги наби, гадината му с гадина!

- Тате, искам татуировка!
- Подай ми колана да ти барна една.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Ротарианска среща край реката

отари Клуб Тутракан проведе традиционния си есенен
ротариански пикник на 13
септември т.г.
На брега на река Дунав,
приятелите прекараха ня-

Р

колко великолепни часа, в
които освен спортните
занимания и кулинарните
рибни и други изкушения,
те обсъдиха и бъдещите
ротариански инициативи.
Пикникът бе споделен с
гости-приятели от ротарианските клубове в Силистра, Севлиево, Айтос и Русе.

Пламена Георгиева е втора на
престижен конкурс в Букурещ

На Западния
футболен фронт...
"В поредния 3-ти кръг от
футболното първенство
на област Силистра бяха
постигнати отново доста
разгромяващи резултати,
но те са напълно резонни с
оглед на това, че вече се
очертават и фаворитите в
групите, коментират мачовете в Западната група в
сайта "Силистра.сс".
На запад след като шампионите от Кайнарджа почиваха в този кръг, мандраджиите от Искра успяха да
разбият “маята” на колегите си от Ситово, и успяха
да направят един наистина
прекрасен нов продукт в
съотношение 6:0. Срещата
бе водена от главния съдия
Йон Фенгеа от Румъния,
и успешно асистиран от
професионалния съдия Теодор Петров и неговият
съгражданин Цветомир
Цветков. Никакъв проблем
за международната съдийска тройка, като проблем
може би ще има само в бъдещето на мандраджиите
от Ситово.

Младият отбор на Доростол отново се качи на
асансьора и отново тръгна
нагоре - успя да разгроми като гост Алфатар с
0:4. Дано обаче задържат
инерцията и продължат с
асансьора нагоре, защото
това “превозно” средство
може да се движи и в друга
посока – надолу. Доскорошният им опонент във В
група и настоящ съперник в
селската дивизия, отборът
на Белица разгроми на “Белица Арена” гостуващият
отбор на Айдемир с 6:0,
като загатна, че отново
ще е фактор в селския футбол така както го правеше

преди 5 години преди да се
“премести” в по горната
аматьорска дивизия.
Мечките от Калипетрово, направиха едно чудесно
неделно пътуване до село
Ножарево, където бяха
приети от символичния домакин "Левски" (Главиница),
и успяха с два безответни
гола да грабнат победата
над един от отборите,
срещу които традиционно
играят трудно – 0:2.
Малко по на запад отборът на Преславци направо
не остави надежди и отказа гостуващия отбор
на Тутракан, като успя да
отбележи цели 8 гола, и

дори този, който допуснаха
в своята врата не успя да
им развали купона – 8:1".
В следващия четвърти
кръг, който ще се играе
на 19 и 20 септември са
срещите между ФК ”Заря
– 2006” (Цар Самуил) и ФК
”Белица” (Белица), ФК
”Трансмариска” (Тутракан)
и ФК ”Ботев-1936” (Иширково),
ФК ”Доростол-2013” (Силистра) и ФК ”Левски-96”
(Главиница), ФК ”Добруджа” (Ситово) и ФК ”Спортист” (Преславци).
Началото на срещите
при юношите е от 15:00
ч., а при мъжете - 16:30 ч.

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

17 септември - Весела ВАСИЛЕВА, Гл.спец. "Деловодител-ОбС", Община Тутракан
19 септември - Стефани МАРИНОВА, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
19 септември - Нюргюл ФЕДЖРЕДИН, Нач. Отдел
"МДТ", Община Главиница
20 септември - Симеон ГЕОРГИЕВ, Кмет на с. Шуменци, община Тутракан
20 септември - Вася КИРОВА, Спец. "АФО", с. Сокол,
община Главиница
21 септември - Никола МАРИНОВ, Шофьор, Община
Тутракан
21 септември - Радослав СЛАВОВ, Шофьор, ДГС-Тут-

ракан
21 септември - Жоржета ЙОРДАНОВА, Мл.експерт,
Община Тутракан
22 септември - Георги ВЕЛИКОВ, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
23 септември - Венета ВАСИЛЕВА, ТФ "Дунавска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
23 септември - Петранка ГРЪНЧАРОВА, Гл.спец.
"АПОН", Община Тутракан
23 септември - Дарина ВЕЛИКОВА, Ст.спец. ГРАО, с.
Старо село, община Тутракан

17 септември - Мъченици Вяра, Надежда, Любов
и майка им София

ламена Георгиева е
втора на престижен
конкурс в Букурещ
Румънската столица Букурещ домакинства Национален музикален конкурс за
деца-изпълнители, който
се проведе на 5 септември
т.г.
Седемгодишната тутраканка Пламена Георгиева
участва в него и завоюва
второ място във възрастовата група 6-8 г.
Пламена е възпитаничка

П

на вокалната школа на
Доротея Бальовска и не за
първи път печели призови
места от различни музикални формати.
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