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Година LIV

26 ноември - 2 декември 2015 г.

Цена 0.60 лв.

Общински съвет-Тутракан заседава днес:

Такса "Смет" на дневен ред,
няма предложение за увеличение
третото за мандата
заседание на Общински съвет-Тутракан
започва и неговата същинска работна част формирана от тридесет точки в

С

дневния му ред. Половината
от тях са свързани с разпоредителни сделки с общински имоти, като първо ще
бъде допълнена Годишната
програма за управление

и разпореждане с имоти
общинска собственост за
2015 г.
Сесията ще започне с
обсъждане на предложените
План–сметка и размер на

такса “Битови отпадъци”
за 2016 г. на територията
на общината. Добрата новина е, че няма предложение
за увеличаване на такса
на стр. 3

Неделя Раева - Денислав Маринов
един век живот! с награда от Клуба
на IT мениджърите
на България

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɓɟɪɚɛɨɬɢɬɟɳɟɩɨɱɢɜɚɬɟ
ɢɳɟɞɨɣɞɚɬɝɨɞɢɧɢɬɟȿɞɧɚ
ɩɨ ɟɞɧɚ ɟɞɧɚ ɩɨ ɟɞɧɚ 
ɨɛɹɫɧɹɜɚ ɛɚɛɚ ɇɟɞɟɥɹ ɨɬ

ɫ ɒɭɦɟɧɰɢ ɤɚɤ ɫɟ ɫɬɢɝɚ ɞɨ
ɝɨɞɢɲɟɧ ɸɛɢɥɟɣ Ɍɨɱɧɨ
ɧɚ ȼɴɜɟɞɟɧɢɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɱɧɨ
ɤɨɝɚɬɨɟɢȾɟɧɹɬɧɚɯɪɢɫɬɢɹɧ
ɫɤɨɬɨɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɹɨɬɛɟɥɹɡɚ
на стр. 5

Калина ГРЪНЧАРОВА
аграда за ученик с
висок потенциал в
изучаване на точните науки от Клуба на IT
мениджърите на България
ще получи осмокласникът

Н

от тутраканското СОУ
"Йордан Йовков" - Денислав
Маринов. Това е решението на Комисията оценила
отличното представяне на
момчето в различни състена стр. 2

Дентален и естетичен център
"Д-р Юрий Василев"

Д-р Даниела ГРОЗЕВА, д.м.
Естетична дерматология - премахване на несъвършенства с лазер; филъри; ботокс; мезотерапия
Дерматология, венерология, детска дерматология
Прием: всеки вторник след 14:00 ч.,
бл."Възход" 2, вх.В, ет.1
За контакти:
- 0888 594 144 - д-р Грозева, e-mail: drgrozeva@abv.bg;
- 0888 505 204 - д-р Василев, e-mail: u_vassilev@abv.bg;
- 0866/60888 - Дентален и естетичен център "Д-р Василев"
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РЕГИОН

НОВИНИ
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
Община Тутракан информира, че е открита процедура
за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за проектиране и упражняване на авторски надзор"
в три обособени позиции. Първата обособена позиция
е "Реконструкция на спортни игрища, находящи се до
СОУ "Христо Ботев", гр. Тутракан", втората обособена
позиция - "Изграждане на спортна зала в гр. Тутракан"
и третата обособена позиция - "Изграждане на хотел
с реконструкция на спортен комплекс и съоръжения в
поземлен имот №566 по кадастралната карта на гр.
Тутракан".
Откритата процедура е по чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП.
Обявлението за обществената поръчка е публикувано
в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията
за обществени поръчки на 24.11.2015 г.
Възложителят предоставя пълен достъп до документацията на интернет страницата, раздел "Профил на
купувача" на Община Тутракан.
Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в
Община Тутракан, гр. Тутракан, ул. "Трансмариска" 31
до 17:00 ч. на 04.01.2016 г. вкл.
НАП ОБЯВИ КОНКУРСИ ЗА ДИРЕКТОРИ НА
ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ
ЦУ на НАП обявява конкурси за директори на териториална структура Велико Търново, офис Габрово,
Силистра и Шумен. Повече информация на сайта на
данъчната институция.
КРИМИНАЛЕ
Пожар в сухи треви край Старо село са гасили още
на 18 ноември противопожарните звена. Няма материални загуби.
Домакинство, присъединено неправомерно към водоснабдителната система, е установено в село Нова
Черна при проверка 19 ноември. Срещу собственика
му – И.М. (78 г.), е образувано досъдебно производство.

26.11-2.12.2015 г.

Димо Денчев е новият заместникпредседател на Общински съвет-Тутракан
В
Калина ГРЪНЧАРОВА
алентин Симеонов
от ГЕРБ и Алириза
Хасан от ДПС са новите общински съветници,
които положиха клетва по
време на извънредното
заседание на Общинския
съвет проведено на 19
ноември т.г. Те заеха местата на подали заявления
за отказ от мандат техни
колеги от съответните
партийни листи.
Между двама кандидати
- Димо Денчев от ГЕРБ
и Шенол Молла от ДПС,
трябваше да избират съ-

Определени бяха съставите и ръководствата
на постоянните комисии, които ще работят
през мандата. Комисиите
са три. Комисията по
местно самоуправление,
нормативна уредба, ред,
законност, евроинтеграция, програми, проекти,
регионална политика и
опазване на околната среда и Комисията по социални дейности, образувание,
здравеопазване, култура,
спорт, туризъм, вероизповедание и именувания
са петченни, а Комисията

ветниците заместникпредседател на местния
парламент. С 9 гласа "за",
Димо Денчев бе избран на
позицията.

по икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет,
финанси, приватизация и
следприватизационен контрол - седемчленна.

Председател на Комисията по местно самоуправление е д-р Румен Паунов
от ГЕРБ, а секретар Румяна Статева от ГЕРБ.
Комисията по социални
дейности ще се ръководи
от Ангел Иванов от БСП,
а за секретар е избрана
Дафина Касабова от ГЕРБ.
Красимир Петров от
АБВ и през този мандат
ще оглавява Икономическата комисия, секретар
ще е Чавдар Владимиров
от ГЕРБ.
Съветниците избраха
свои представители в Областния съвет за развитие в Силистра - Николай
Николов и Димо Денчев

(заместник), в Общото
събрание на Националното
сдружение на общините
- Данаил Николов и Димо
Денчев (зам.-делегат),
както и делегат и заместник-делегат в Общото
събрание на Асоциацията
на дунавските общини
„Дунав” - д-р Димитър
Стефанов и Чавдар Владимиров.
На това заседание бе
прието и решение за размера на основната месечна работна заплата на
кмета на общината - 2
420 лева и на кметовете
на кметства. Кметовете
на селата Нова Черна и

ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨ ɨɬ ɋɴɸɡɚ ɧɚ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɰɢɬɟ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ Ⱦɟ
ɧɢɫɥɚɜ Ɇɚɪɢɧɨɜ ɟ ɧɚ ɩɴɪɜɨ
ɦɹɫɬɨ ɇɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɬɨ
ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɤɟɧ
ɝɭɪɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɟɜɬɨɪɢ
ɉɪɟɡɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɧɚɬɨ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟ
ɧɚ ɋɴɸɡɚ ɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɰɢɬɟ
ɟ ɩɴɪɜɢ ɧɚ ɹ ɟɫɟɧɟɧ ɦɚ
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɬɭɪɧɢɪ ɑɟɪɧɨ
ɪɢɡɟɰ ɏɪɚɛɴɪ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɟɬɪɟɬɢɜɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɤɪɴɝ
ɧɚɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟ

,7 Ɂɧɚɣɤɨ ɟ ɬɪɟɬɢ ɧɚ ȼɟ
ɥɢɤɞɟɧɫɤɨɬɨ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟ ɩɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜ Ɋɭɫɟ ɟ ɲɟɫɬɢ
Ɍɨɜɚɫɚɫɚɦɨɱɚɫɬɨɬɭɫɩɟɲ
ɧɢɬɟ ɭɱɚɫɬɢɹ ɧɚ Ⱦɟɧɢɫɥɚɜ
Ɇɚɪɢɧɨɜɤɨɣɬɨɨɬɬɚɡɢɭɱɟɛ
ɧɚɝɨɞɢɧɚɜɟɱɟɟɜɉɪɢɪɨɞɨ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɬɚɩɚɪɚɥɟɥɤɚɫ
ɢɡɭɱɚɜɚɧɟɧɚɚɧɝɥɢɣɫɤɢɟɡɢɤ
ɇɟɝɨɜɢɬɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɫɚ
ɩɨɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚɇɢɞɚɥɢɧɚɄɭ
ɦɚɧɨɜɚɚɩɨɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɇɟɥɢɆɚɧɱɟɜɚȼ
ɦɢɤɥɚɫɩɨɮɢɡɢɤɚɦɭɟɩɪɟ
ɩɨɞɚɜɚɥɚȼɟɫɟɥɢɧɚȽɟɧɨɜɚ
Ⱦɚɦɭɩɨɠɟɥɚɟɦɭɫɩɟɯ

Подкрепа без
ефективна стачка на Денислав Маринов с награда от Клуба
музейните специалисти на IT мениджърите на България
от Тутракан
Е
от стр. 1

Калина ГРЪНЧАРОВА
фективни протестни
действия на музейните специалисти от
Тутракан на 24 ноември
т.г. нямаше - това е решението на колектива, но от
там изразиха подкрепа към
протестните действия на
колегите си от страната.
"В сравнение с колегите
от други музеи при нас заплатите са по-добри, справяме се и със средствата за
издръжка на Историческия
музей и Етнографския музей
на дунавския риболов и лодкостроене, благодарение да
добрата съвместна работа
с Община Тутракан" - каза
директорът на Историче-

ския музей Петър Бойчев.
Девет музейни специалисти и четирима служители
от техническия персонал
се грижат освен за двата
музея, за Мемориал "Военна
гробница - 1916 г." край Тутракан, "Рибарската махала",
крепостта "Трансмариска".
В момента продължават и
археологическите разкопки.
Продължава активната
подготовка за 100-годишнината от Тутраканската
епопея през м.септември
2016 г.
Заедно с Община Тутракан Историческият музей
работи и по няколко проекта
финансирани по оперативните програми.

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

Покана
за публично обсъждане на проект за Бюджет`2016
На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните
финанси и във връзка с разработване на проект за
бюджет на община Тутракан за 2016 г., на 26 ноември
2015 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Общински
съвет-Тутракан, ще се проведе Публичен обсъждане на
проекта на Бюджет 2016 на община Тутракан.
Кметът на общината информира обществеността,
че идеи и предложения могат да постъпват на e-mail:
tutrakan@b-trust.org или в писмена форма в Информационния център на Общината до 20.11.2015 г.
Поканата за активно участие в публичното обсъждане
се отправя към всички жители на общината.
Кмет на община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

зания и олимпиади.
ȼɫɚɦɢɹɤɨɧɤɭɪɫɫɟɭɱɚɫɬɜɚ
ɫ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɧɚ
ɬɨɱɧɢɬɟɧɚɭɤɢɢɩɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨ
ɮɢɡɢɤɚɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚɢɢɧɮɨɪ
ɦɚɰɢɨɧɧɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ȼɫɴɳɧɨɫɬȾɟɧɢɫɥɚɜɟɤɚɧ
ɞɢɞɚɬɫɬɜɚɥ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɢ ɨɛɹɜɟɧ ɨɬ Ʉɥɭɛɚ
ɛɟɡɞɚɡɧɚɟɱɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɴɬɟ
ɡɚɭɱɟɧɢɰɢɨɬɢɤɥɚɫ
ȼɩɟɱɚɬɥɟɧɢ ɨɬ ɭɫɩɟɯɢɬɟ ɧɚ
ɭɱɟɧɢɤɚɱɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɄɨɦɢ
ɫɢɹɬɚɫɚɜɡɟɥɢɪɟɲɟɧɢɟɞɚɦɭ
ɜɪɴɱɚɬ ɢɡɜɴɧɪɟɞɧɚ ɩɚɪɢɱɧɚ

ɧɚɝɪɚɞɚɨɬɥɜ
ɐɟɪɟɦɨɧɢɹɬɚ,7ɦɟɧɢɞɠɴɪ
ɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚɧɚɤɨɹɬɨɳɟɛɴ
ɞɚɬɨɛɹɜɟɧɢɫɬɢɩɟɧɞɢɚɧɬɢɬɟ
ɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɜɋɨɮɢɹɯɨɬɟɥ
ȻɚɥɤɚɧɧɚɞɟɤɟɦɜɪɢɬɝɁɚ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɧɟɹ ɫɚ ɩɨɤɚɧɟɧɢ
ȾɟɧɢɫɥɚɜɆɚɪɢɧɨɜɢɧɟɝɨɜɢ
ɬɟɪɨɞɢɬɟɥɢ
ɇɚ ɜɫɢɱɤɢ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɹ ɩɨ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɜ ɋɈɍ Ƀɨɪɞɚɧ
ɃɨɜɤɨɜȾɟɧɢɫɥɚɜɟɜɢɧɚɝɢɧɚ
ɩɴɪɜɨɦɹɫɬɨɇɚɨɥɢɦɩɢɚɞɚɬɚ
ɩɨɮɢɡɢɤɚɟɩɪɴɜɜɭɱɢɥɢɳɟ
ɩɪɟɡɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚɢɩɪɨ
ɞɴɥɠɢɧɚɨɛɥɚɫɬɧɨɧɢɜɨ
ɉɪɟɡ  ɝ ɧɚ Ʉɨɥɟɞɧɨɬɨ

на стр. 3

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 23 ноември 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 чистач – няма изисквания за заемане
1 помощник-готвачи – основно образование
2 сервитьори – основно образование
2 бармани – основно образование
1 фризьор – основно обр.
1 кантарджия – средно обр., компютърна грамотност
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.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
Други СРМ към деня:
1 старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален

етап – висше педагогическо образование, специалност биология и
химия
1 възпитател – висше педагогическо образование
2 машинни оператори, спойване на пластмасови изделия – основно
образование
2 общи работници – няма изисквания за заемане
1 учител по математика – висше образование по специалността
1 моделиер конструктор на облекла – средно образование по специалността, мин. 1 година опит, компютърни умения
1 икономист, плановик / чорапно производство/ – средно образование, компютърни умения, английски език, за гр.Русе
10 секционни майстори, чорапно производство – средно образование, за гр.Русе
2 зареждачи, чорапно производство – средно образование, за гр.Русе
10 оператори на плетачна машина, чорапно производство – основно
образование, за гр.Русе
1 медицинска сестра – висше образование по специалността
1 акушерка – висше образование по специалността
3 машинни оператори, шиене – основно образование
1 готвач – основно образование
1 сервитьор – основно образование
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща медицина,
компютърни умения
3 лекари – за спешна медицинска помощ
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен
ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.
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Общински съвет-Тутракан заседава днес:

Такса "Смет" на дневен ред,
няма предложение за увеличение
от стр. 1 обществения ред, чистота
и обществено имущество
на територията на община
Тутракан.
Освен това с промяната
въпросната разпоредба ще
е в съответствие със законовите изисквания.
В §1, чл.4 се създават
алинеи от 22 до 29 изпълнението на които ще
доведе до по-малко случаи
на реално смущаване на спокойствието на гражданите
и по добро регулиране на
обществените отношения.
Освен Наредба №1, ще
бъде разгледана и Наредба
за допълнение и изменение
на Наредба за правилата и
нормите за пожарна безопасност на територията
на община Тутракан, ще се
приеме решение за одобряване и издаване на Запис
на заповед от Кмета на
Община Тутракан в полза
на Министерството на
културата, обезпечаваща
авансово плащане за проект

"Смет", както е по-популярна сред населението. Плансметката с планираните разходи е в размер на 876261 лв.
"Все по-често се сблъскваме с множество случаи
на реално смущаване спокойствието на гражданите
чрез редица нарушения на
обществения ред. В последно време това се случва посредством силна музика без
повод или при чествания на
лични и семейни тържества
в частни имоти или на публични места в близост до
жилищни сгради. Като орган
на местното самоуправление и на изпълнителната
власт, Община Тутракан
е необходимо лично да се
ангажира и с бързи и адекватни мерки да осигури
по-добър начин на живот
на гражданите" - се казва в
мотивите наложили актуализацията на Наредба №1
за поддържане и опазване на

„Създаване на Дигитален
център за културно наследство в Общински исторически музей - Тутракан”.
На вниманието на общинските съветници ще стоят
докладни записки свързани
с разкриване на социална
услуга Център за настаняване от семеен тип за
деца и младежи, разрешение
за дофинансиране на СОУ
„Йордан Йовков” за осигуряване на транспорт на един
първокласник за учебната
2015/2016 г.
На тази сесия ще бъде
актуализиран съставът на
комисията по транспорт и
избрани членове на Общинската експертна комисия
по спорт; на Обществения
съвет за контрол в социалното подпомагане; на
Комисията по социалните
проблеми; на Комисията
по чл.7 от Правилника за
финансово подпомагане на
изследвания и процедури,
свързани с лечение на без-

плодие на семейства и лица,
живеещи на фактическо
съпружеско съжителство,
с репродуктивни проблеми
на територията на община
Тутракан.
Организационните решения продължават с попълване състава на комисията
по общинска собственост
по реда на чл.33, ал. 2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; попълване състава
на комисията по чл. 18, ал.1
от Наредбата за реда и
условията за управление и
разпореждане с общински
жилища и определяне състава на местна комисия по чл.
8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани
с многогодишни жилищноспестовни влогове.
Заседанията на местния
парламент са открити за
всички граждани, началото
на днешната сесия е в 9:00
“ТГ”
часа.

от редакционната поща
В рубриката "Плюс/Минус"
в бр.44/2015 на в. "Тутракански глас" публикувахме статията "Концлагер "Калимок"
край Тутракан не е имало и
не е премълчан или забравен" на Васил Манчев, към
написването на която е бил
подтикнат от публикацията
на Анастасия Якова озаглавена "Концлагер Калимок
край Тутракан - премълчан
или забравен".
В същата статия, г-н
Манчев информира, че е
написал писмо до БАН "Исторически отдел", за
подробна информация и ще
го представи за публикация
във в. "Тутракански глас".
Отговорът от БАН вече
е получен. Ето го:
Уважаеми
господин Манчев,
На Вашето питане от
23.10.2015 г. дали край Тутракан е имало концлагер
Калимок, а в близост до
с.Тертер концлагер "Дамадасъ", както се твърди в
цитираната от Вас статия
"Концлагер Калимок край
Тутракан - премълчан или
забравен", мога да Ви отговоря следното:
1. Понеже Вие само цитирате заглавието на статията, но не и цялата статия,
е трудно да се определи дали
нейният автор е използвал
"концлагер" като популярно
название или като строго
научно понятие. Всъщност,

в официалните документи
1944-1989 г. определението
за места за принудително
въдворяване на лица без съд
и присъда, по политически
причини, не е концлагер,
а "трудово-изправителни
селища" и "трудово-възпитателни общежития" (ТВО).
Но и преди 9 септември 1944
г., през 1941-1944 г., такива
лагери са наричани от властта "селища на Държавна
сигурност" и "специални
работни отряди". От названията на такива места
за принудителна задържане
на хора без присъда и през
двата периода се вижда,
че репресията се свързва
с принудителен труд. Тя
често се отнася не само за
политическите противници
на властта, но и за криминално проявените лица.
2. В България още в края
на 1944 г. започват да се
организират такъв тип
"трудови лагери", чиято
юридическа основа стават
две Наредби-закони за въдворявания на хора без съд
и присъда по политически
причини. Това са Наредба-закон за трудово-възпитателните общежития, одобрена
с регентски Указ №8 от
11.1.1945 г. за настаняване
на лица, осъждани за престъпления от общ характер
и Наредба-закон за трудово-възпитателни общежития за политически опасни
лица, утвърден с регентски

Указ №9 от 11.1.1945 г.
На 21 септември 1945 г. с
Наредба-закон се учредява
фонд "Трудово-възпитателни общежития" при МВР за
"лица, политически опасни
за реда и сигурността на
страната". От 1948 г. въдворенията в ТВО се извършват въз основа на Закона за
народната милиция.
От 1944 до 1949 г. вкл. с
различен период на съществуване има 9 такива ТВО
с различен брой филиали:
ТВО Белене (1949), Св.Врач
1944-1945 (сега Сандански), Станке Димитров,
1945-1947 (Кюстендилско,
сега Дупница), Перник 19451949, яз. Росица 1946, с.
Бошуля, Пазарджишко, 1946,
Петропавловския манастир,
Горнооряховско, 1946, с.
Ножарево, Силистренско,
1947-1949, с. Николаево,
Старозагорско, 1948.
3. От 1950 г. до 1953 г.
въдворенията в ТВО стават
само с решение на ПБ на ЦК
на БКП или упълномощени
за тази цел негови членове.
След 1950 г. в България остава да функционира като
ТВО само това в Белене с
два филиала - Ботевград и
Белица. То е закрито през
септември 1953 г., по-късно
е откривано и закривано
няколко пъти. През 19591962 г. е съществувал и
лагерът наречен "трудова
група" край Ловеч с филиал
в с. Скравена.

Димо Денчев е новият...
от стр. 2 Валентин Симеонов и на
ДПС - с председател Нехат Кантаров. Те заедно с
председателя и зам.-председателя на Общинския
съвет образуват Председателски съвет. Според
Правилника за работа на
ОбС, групи са формират
при повече от трима общински съветници от
партия.

Цар Самуил са с по 950
лв., а на Старо село, Шуменци, Белица, Преславци,
Търновци - по 900 лв. За
новите две сформирани
Кметства - по 820 лв.
Две са образуваните
парламентарни групи в
този Общински съвет на ГЕРБ с председател

Едва 30 НС на Република
България приема на 24 юни
1998 г. закон за ратификация на Конвенция №105
относно премахване на принудителния труд, гласувана
на 40 сесия на Международната организация на труда
през юни 1957.
4. От изследванията досега специално за Тутракан
е известно, че през 19471949 г. към ТВО Ножарево,
Силистренско са се числели
следните по-големи филиали:
Бащино, Босна, Главиница,
Заград, Куфалча, Тутракан,
Подлес, с. Янко Забуново.
Можете да потърсите в
тази връзка книгата на
Пенка Стоянова и Емил
Илиев "Политически опасни
лица. Въдворявания, трудова мобилизация, изселвания
след 1944 г.". Унив.изд. "Св.
Кл.Охридски", С.,1991, с.100.
Споменатите от Вас имена не са фиксирани в архивите, които се пазят в София
и принадлежат на МВР. Но
може би авторът на цитираната от Вас статия да е
намирал такива в Архива в
Силистра или Русе.
С уважение,
Доц.д-р Илияна Марчева,
Ръководител секция
"История на България
след Втората световна
война"
в Института за исторически изследвания-БАН
28.10.2015

Право на отговор
(по повод статията "Концлагер "Калимок" край
Тутракан не е имало и не е премълчан или
забравен" от Васил Манчев в бр.44/"ТГ")
Продължават да ми се обаждат хора за съществуването на Трудововъзпитателно общежитие /концлгера/ в
Калимок край Тутракан. И то с конкретни факти! "Когато фактите говорят и боговете мълчат!" /древна мъдрост/ Но някои хора си мислят, че стоят над боговете!
Анастасия ЯКОВА

Плюс/Минус

Мълчанието
на агнетата...
Калина ГРЪНЧАРОВА
От спора Якова-Манчев
има или няма концлагер
Калимок и отговора на
БАН става ясно, че край
Тутракан е имало такъв
"трудов лагер", както и
да се е наричал той. Да,
концлагер официално не е
нито Ловеч, нито Скравена, нито Белене, но популярното название, с което
всички боравят за тези
страшни места, е точно
"концлагер", а не "трудова
група" или ТВО.
И Манчев, и доц.д-р Марчева използват в отговорите
си думата "лагер", независимо че иде реч за ТВО.
Доц.д-р Марчева ясно е написала: "4. От изследванията
досега специално за Тутракан е известно, че през 19471949 г. към ТВО Ножарево, Силистренско са се числели
следните по-големи филиали: Бащино, Босна, Главиница,
Заград, Куфалча, Тутракан, Подлес, с. Янко Забуново".
Дали този филиал се намира в местността "Калимок" или край ДЗС-Нова Черна, което се намира в тази
местност, трябва историците и останалите живи
свидетели и техни наследници да уточнят.
Васил Манчев настоява да се прави разлика между
концлагер и лагер за принудителен труд, защото тя
била немалка. Напротив, г-н Манчев, разлика няма! Историята през 20-ти век най вече го е доказала! Както
и да ги наречете, в тях са издевателствали над хора
и са ги убивали без съд и присъда.
Ето какво може да прочетете още в интернет по
темата:
- "Концентрационният лагер (концлагер) е голям център за масово задържане, предназначен за политически
затворници както и за етнически или религиозни групи,
които са лишени от свобода без съдебен процес. Понякога концентрационните лагери са използвани като
места за принудителен труд (т.нар. трудови лагери),
представяни като трудово-изправителни институции
(такива са ГУЛАГ и много от нацистките лагери)
или като сборен пункт за военнопленници или места
за превантивно задържане на терористи (например
американската база в Гуантанамо). Но в много случаи
концентрационните лагери са били използвани за физическото унищожение на затворниците (т.нар. лагери
на смъртта)".
- "Според някои автори, авторството на създаване
на концлагери принадлежи на колониалните власти на
Испания в Латинска Америка. В частност, американската изследователка Ан Апълбаум твърди, че първото
подобие на концлагер се е появило в Куба още през 1895
г., по времето, когато тази страна е била колония на
Испания".
- "Първият концлагер в Русия (СССР) е създаден в
Холмогори през 1920 г. по личното указание на Ленин.
През 20-те години на ХХ в. в съветските лагери е
въведен принудителен труд на задържаните, а след
образуването на специалното ведомство (ГУЛАГ) лагерите за принудителен труд стават важна част от
съветската система за задържане".
- "Първият концентрационен лагер в Германия е бил
създаден почти веднага след идването на Хитлер на
власт, през 1933 г. Той е разположен в предградието
на градчето Дахау (близо до Мюнхен)".
- "Лагерите за принудителен труд функционират на
множество места на територията на България след
1944 г. Лагерите се изграждат в близост до язовири в
процес на строеж, въглищни мини и в някои земеделски
райони. Някои от най-печално известните са Бобов
дол, Богданов дол, Росица, Куциян, Босна, Ножарево и
Чернево".
- "От 27 април 1949 г., когато с решение на правителството на БКП на остров Персин до тогавашно
село Белене и прилежащите край него други по-малки
острови е създадено трудово-възпитателно общежитие
(ТВО), което бързо е превърнато в най-големия концлагер за политически противници на режима".
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105 години училище „Христо Ботев“
Äɍɱɢɥɢɳɟɦɢɥɨɢɪɨɞɧɨ
ɫɴɫɝɨɪɞɨɫɬɢɡɞɢɝɚɣɫɧɚɝɚ
ɝɨɪɟɳɨɬɨȻɨɬɟɜɨɫɥɨɜɨ
ɬɢɩɚɡɢɲɡɚɜɟɱɧɢɜɪɟɦɟɧɚ³
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚɌɨɞɨɪɨɜɚ

ɫɰɟɧɚɪɢɫɬɚɧɚɮɢɥɦɚɂɫɤɪɟɧ
ɄɪɚɫɢɦɢɪɨɜɢɚɤɬɶɨɪɚɎɢɥɢɩ
Ɏɢɥɢɩɨɜ ± ɩɪɟɫɴɡɞɚɥ Ȼɨɬɟɜ
ɜɴɜɮɢɥɦɚ
Ɋɚɧɨɫɭɬɪɢɧɬɚɧɚɧɨɟɦ

ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɨɛɢɱɚɣ ɫ ɩɢɬɤɚ ɢ
ɦɟɞ ɨɬ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ Ƚɚɛɪɢɟɥɚ
ɢ ɂɜɚɣɥɨ ɉɚɧɢɱɚɪɫɤɢ ɋɥɟɞ
ɨɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨ ɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞɢɬɟ
 Ɋɚɞɨɫɬɢɧɚ Ʉɪɚɫɢɦɢɪɨɜɚ ɨɬ
ɚɤɥɚɫɢɂɜɟɬɚɇɢɤɨɥɨɜɚ
ɨɬ  ɛ ɤɥɚɫ  ɢɡɧɟɫɨɯɚ ɩɨɞ
ɯɨɞɹɳɚ ɛɟɫɟɞɚ ɧɚ  ɝɨɫɬɢɬɟ
ɑɚɫɩɨɤɴɫɧɨɛɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ
ɧɨ ɬɴɪɠɟɫɬɜɟɧɨ ɲɟɫɬɜɢɟ ɨɬ
ɭɱɟɧɢɰɢɢɭɱɢɬɟɥɢɧɚɱɟɥɨɫ
ɭɱɢɥɢɳɧɨɬɨɡɧɚɦɟɢɫɴɩɪɨɜɨ
ɞɟɧɢɨɬɟɤɢɩɢɧɚɩɨɥɢɰɢɹɬɚ
ɩɨɭɥɢɰɢɬɟɧɚɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɞɨɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɉɪɟɤɨɫɹɜɚɣɤɢ
ɩɚɪɤ Äɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ³ ɫ ɟɞɧɨ
ɦɢɧɭɬɧɨɦɴɥɱɚɧɢɟɭɱɟɧɢɰɢɬɟ
ɩɨɱɟɬɨɯɚɩɚɦɟɬɬɚɢɩɨɥɨɠɢɯɚ
ɜɟɧɰɢ ɩɪɟɞ ɩɚɦɟɬɧɢɰɢɬɟ ɧɚ
ɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɢɧɚɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟ
ɜɴɜɜɨɣɧɢɬɟɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢ
ȼ  ɱɚɫɚ ɡɚɩɨɱɧɚ ɬɴɪ
ɠɟɫɬɜɟɧɢɹɬɤɨɧɰɟɪɬÄɊɴɤɚɡɚ

ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ȼɚɫɢɥȾɨɣɧɨɜɩɪɨɱɟɬɟɉɨ
ɡɞɪɚɜɢɬɟɥɟɧ ɚɞɪɟɫ ɨɬ Ⱥɥɬɢ
ɦɢɪȺɞɚɦɨɜɧɚɪɨɞɟɧɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɢɬɟɥ ɜ ɬɨ ɇɚɪɨɞɧɨ

ɇɚɧɨɟɦɜɪɢɝɨɞɢɧɚ
ɫɟ ɧɚɜɴɪɲɢɯɚ  ɝɨɞɢɧɢ
ɨɬ ɢɦɟɧɭɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɭɱɢɥɢɳɟ
Äɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ³ ± ɢɡɜɨɪ ɧɚ
ɩɪɨɫɜɟɬɚɢɤɭɥɬɭɪɚɧɚɪɨɞɨ
ɥɸɛɢɟɢɬɪɚɞɢɰɢɢ
Ɂɚ ɫɜɨɹ ɩɪɚɡɧɢɤ ɭɱɟɧɢ
ɰɢ ɭɱɢɬɟɥɢ ɢ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɫɟ

ɜɪɢɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨɧɚɭɱɢɥɢ
ɳɟɬɨ ɭɱɢɬɟɥɢ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɢ
ɭɱɟɧɢɰɢ ɩɨɫɪɟɳɧɚɯɚ ɫɜɨɢɬɟ
ɝɨɫɬɢ±ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɊɂɈ
ɧɚɆɈɇ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɢɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɛɢɜɲɢ ɭɱɢɬɟɥɢ ɢ
ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɦɭɡɟɣ ± Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫ ɤɨɤɬɟɣɥ
ɜ ɭɱɢɬɟɥɫɤɚɬɚ ɫɬɚɹ ɢ ɫ ɢɧɢ
ɰɢɚɬɢɜɚɬɚ ÄɈɬɜɨɪɟɧɢ ɜɪɚɬɢ
ɜ ɭɱɢɥɢɳɟ³ ȼɫɟɤɢ ɤɥɚɫ ɝɢ
ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɚɜɤɥɚɫɧɢɬɟɫɢɫɬɚɢ

ɩɨɞɝɨɬɜɹɯɚ ɞɴɥɝɨ ɢ ɭɩɨɪɢɬɨ
ɫ ɨɝɪɨɦɧɨ ɠɟɥɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɪɚ
ɧɢɟ Ⱥɪɚɧɠɢɪɚɯɚ ɩɪɚɡɧɢɱɧɢ
ɬɚɛɥɚ ɨɬɪɚɡɹɜɚɳɢ ɦɢɝɨɜɟ
ɨɬ ɭɱɢɥɢɳɧɨɬɨ ɟɠɟɞɧɟɜɢɟ
ɋ ɚɤɬɢɜɧɚɬɚ ɩɨɦɨɳ ɧɚ ɤɥɚɫ
ɧɢɬɟ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɂɜɚɧɤɚ
Ⱥɪɫɟɧɨɜɚ ± ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɧɢɤ ɉɥɚɦɟɧ ɉɟɬɤɨɜ
± ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɤɨɦɩɸɬɴɪɧɢ
ɤɚɛɢɧɟɬɢ ɢ ɂɥɢɹɧ ɇɟɞɟɥɱɟɜ
±ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɍɱɟɧɢɱɟɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɛɹɯɚɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢɢɨɡɜɭ
ɱɟɧɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɢɡ ɠɢɜɨɬɚ
ɧɚɜɫɟɤɢɟɞɢɧɤɥɚɫɜɧɚɲɟɬɨ
ɭɱɢɥɢɳɟɈɪɝɚɧɢɡɢɪɚɯɚɢɩɪɨ
ɜɟɞɨɯɚ ɤɨɧɤɭɪɫ Ä ɝɨɞɢɧɢ
ɭɱɢɥɢɳɟÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ³±ɦɢ
ɧɚɥɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟ ɛɴɞɟɳɟ³ ɡɚ
ɪɢɫɭɧɤɚɢɩɨɫɬɟɪɍɱɟɧɢɰɢɬɟ
ɨɬ ɤɥɭɛ ÄɆɥɚɞ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ³ ɫ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥȾɨɧɤɚɉɟɬɪɨɜɚ
ɢɡɪɚɛɨɬɢɯɚɤɴɬɨɜɟɩɪɟɞɭɱɢ
ɬɟɥɫɤɚɬɚɫɬɚɹɢɜɴɜɮɨɚɣɟɬɨ
ɧɚɩɴɪɜɢɹɟɬɚɠɩɨɞɧɚɞɫɥɨɜ
Äɍɱɢɥɢɳɟɬɨ ɩɪɟɡ ɩɨɝɥɟɞɚ
ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ³ Ⱦɟɧ ɩɪɟɞɢ
ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɛɹɯɚ
ɨɬɥɢɱɟɧɢ ɢ ɧɚɝɪɚɞɟɧɢ ɉɪɨ
ɜɟɞɟɧɚɛɟɜɇɑÄɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ
±³ɡɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɩɟɬɢ
ɞɨ ɞɜɚɧɚɞɟɫɟɬɢ ɤɥɚɫ ɩɪɨ
ɠɟɤɰɢɹ ɧɚ ɮɢɥɦɫɩɟɤɬɚɤɴɥ
ÄɯɢɥɹɞɢɫɬɴɩɤɢɧɚȻɨɬɟɜ³
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɨɬÄɇɟɡɚɛɪɚɜɢɦɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɤɚɤɬɨɢɫɪɟɳɚɫɴɫ

ɢ ɢɦ ɩɨɤɚɡɚ ɦɭɥɬɢɦɟɞɢɣɧɢ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɨɬɪɚɡɹɜɚɳɢ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɢ ɦɢɝɨɜɟ ɨɬ ɬɟɯɧɢɹ
ɡɚɞɪɭɠɟɧ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢ ɠɢɜɨɬ
ɇɚ ɝɨɫɬɢɬɟ ɛɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɚ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚ ɞɚ ɪɚɡɝɥɟɞɚɬ
ɧɨɜɨɨɛɡɚɜɟɞɟɧɢɬɟ ɤɥɚɫɧɢ
ɫɬɚɢɧɚɭɱɢɥɢɳɟɬɨɉɪɨɜɟɞɟ
ɧɨɛɟɨɬɤɪɢɬɨɡɚɧɹɬɢɟɫɭɱɚɫ
ɬɧɢɰɢɬɟ ɜ ɤɥɭɛ ÄɄɪɚɟɡɧɚɧɢɟ
ɤɚɬɨɱɚɫɡɚɪɢɫɭɜɚɧɟɫɤɚɪɬɢ
ɧɢɢɞɭɦɢɧɚɭɱɢɥɢɳɟɬɨɢɭɱɢ
ɬɟɥɢɬɟ ɇɚɪɨɞɧɢɹɬ ɛɭɞɢɬɟɥ
ɜɥɢɰɟɬɨɧɚɂɥɢɹɧɇɟɞɟɥɱɟɜ
±ɭɱɟɧɢɤɨɬɚɤɥɚɫɩɨɞɚɪɢ
ɢɫɤɪɢɰɚ ɨɬ ɜɴɡɪɨɠɞɟɧɫɤɢɹ
ɨɝɴɧɧɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟɢɧɚɞɢɪɟɤ
ɬɨɪɚɧɚɋɈɍÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ³
Ⱦɢɹɧɚɋɬɚɧɤɨɜɚɉɨɤɚɧɢɹɞɚ
ɨɬɤɪɢɟ ɨɛɧɨɜɟɧɚɬɚ ɦɭɡɟɣɧɚ
ɟɤɫɩɨɡɢɰɢɹ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɫ
ɧɟɣɧɚɬɚ ɩɨɦɨɳ ɢ ɨɬ ɟɤɢɩ ɫ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɆɚɪɝɚɪɢɬɚȾɢ
ɦɢɬɪɨɜɚɢɊɚɞɤɚɌɪɢɮɨɧɨɜɚ
ȼɫɢɱɤɢɝɨɫɬɢɛɹɯɚɩɨɫɪɟɳɧɚɬɢ
ɜ ɭɱɢɥɢɳɧɢɹ ɦɭɡɟɣ ɩɨ ɫɬɚɪ

ɪɴɤɚ³ ɨɬɤɪɢɬ ɫ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪ
ɧɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ  ɪɟɰɢɬɚɥ ɩɨ
ɫɬɢɯɨɜɟɧɚɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɫ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ Ƚɟɧɨɜɟɜɚ ɋɬɨ
ɹɧɨɜɚ ɍɱɚɫɬɜɚɯɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ
ɇɢɤɨɥɚɣɎɢɥɢɩɨɜɨɬɚɤɥɚɫ
ɇɢɤɨɥɚɣ Ʉɚɥɱɟɜ ɨɬ ɛ ɤɥɚɫ
ɃɨɪɞɚɧȾɢɦɢɬɪɨɜɨɬɚɤɥɚɫ
ɂɥɢɹɧɇɟɞɟɥɱɟɜɨɬɚɤɥɚɫ
ɢȺɧɤɚɄɨɡɚɪɟɜɚȼɪɨɥɹɬɚɧɚ
ɱɟɬɧɢɰɢɫɟɩɪɟɜɴɩɥɚɬɢɯɚɃɨɪ
ɞɚɧ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ ɢ ɉɟɬɴɪ Ⱦɪɚ

ɝɨɦɢɪɨɜ ɨɬ ɛ ɤɥɚɫ ɂɫɤɪɟɧ
ɂɜɚɧɨɜȼɚɥɟɧɬɢɧɇɢɤɨɥɨɜɢ
ɂɜɟɥɢɧɇɟɝɪɹɧɨɜɨɬɚɤɥɚɫ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɴɬɧɚɭɱɢɥɢɳɟɬɨ±
Ⱦɢɹɧɚ ɋɬɚɧɤɨɜɚ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɚ
ɫ ɩɪɚɡɧɢɱɧɨ ɫɥɨɜɨ ɝɨɫɬɢɬɟ ɢ
ɭɱɟɧɢɰɢɬɟɋɜɴɥɧɟɧɢɟɩɪɨ
ɱɟɬɟɩɨɥɭɱɟɧɢɬɟɩɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥ
ɧɢ  ɚɞɪɟɫɢ ɡɚ ɩɪɚɡɧɢɤɚ  ɨɬ
Ʉɨɦɢɫɢɹɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɢ
ɧɚɭɤɚɬɚɜɇɚɪɨɞɧɨɫɴɛɪɚ
ɧɢɟ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɩɨɞɩɢɫɚɧɨɬɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɣ±
ɆɢɥɟɧɚȾɚɦɹɧɨɜɚɨɬɋɬɨɹɧ
Ȼɨɧɟɜ ± ɨɛɥɚɫɬɟɧ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ
ɧɚ Ɉɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɊɂɈ
ɧɚ ɆɈɇ ± ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɩɨɞɩɢ
ɫɚɧɨɬɧɚɱɚɥɧɢɤɚȽɚɛɪɢɟɥɚ
Ɇɢɬɤɨɜɚ
Ɉɬ ɢɦɟɬɨ ɧɚ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜ±ɤɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɩɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɟɧɚɞ
ɪɟɫɢɩɨɞɚɪɴɤ±ɦɭɥɬɢɮɭɧɤɰɢ
ɨɧɚɥɧɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɞɧɟɫɟ
ɋɬɟɮɤɚɋɬɚɧɤɨɜɚ±ɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɧɚ ɞɢɪɟɤɰɢɹ Äɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ

ɫɴɛɪɚɧɢɟɨɬɉɉÄȽȿɊȻɉɪɢ
ɜɟɬɫɬɜɚɧɢɢɆɥɚɞɟɧɆɢɧɱɟɜ
±ɡɚɦɨɛɥɚɫɬɟɧɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɚ
Ɉɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɋ ɩɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɧɢ ɚɞɪɟɫɢ
ɧɢɡɚɪɚɞɜɚɯɚɢɋɈɍÄɃɨɪɞɚɧ
Ƀɨɜɤɚɜ³ ɐȾȽ Äɉɚɬɢɥɚɧɱɨ
ɈȾɁ Äɉɨɥɟɬ³ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɦɭɡɟɣ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧɍɱɟɧɢɱɟɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɜɋɈɍÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ
ɉɨɜɪɟɦɟɧɚɤɨɧɰɟɪɬɚɭɱɢ
ɥɢɳɟɬɨɛɟɩɨɡɞɪɚɜɟɧɨɨɬɐȾȽ
Äɉɚɬɢɥɚɧɱɨ³ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɬɨ ɧɚ
ȿɥɢɰɚɄɚɦɛɭɪɨɜɚɐȾȽÄɋɥɚ
ɜɹɧɤɚ³ɫɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɇɢɤɨɥ
ȼɟɧɰɢɫɥɚɜɨɜɚɢɈȾɁÄɉɨɥɟɬ³
ɫɬɚɧɰɧɚɞɟɰɚɩɨɞɝɨɬɜɟɧɢɨɬ
ɬɟɯɧɢɬɟɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɆɚɪɱɢ
Ɋɚɞɟɜɚ ɢ ɂɪɟɧɚ ɋɢɦɟɨɧɨɜɚ
ɉɨɡɞɪɚɜɩɨɥɭɱɢɯɦɟɢɨɬɝɪɭɩɚ
ÄȺɤɭɫɬɢɤɚ³ɫɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥȼɨ
ɥɨɞɹɂɜɚɧɨɜɢɬɚɧɰɨɜɫɴɫɬɚɜ
ÄȾɭɧɚɜɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬ³ɫɪɴɤɨ
ɜɨɞɢɬɟɥȿɥɟɧɚȺɬɚɧɚɫɨɜɚɩɪɢ
ɇɑ ÄɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ ± ³
ɬɚɧɰɨɜɨɬɨ ɭɱɢɥɢɳɟ ɜ ɝɪɚɞ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ± ɫ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
 ɫɟɦ Ʌɚɡɚɪɨɜɢ ɤɚɤɬɨ ɢ ɨɬ
ɜɨɤɚɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚɢɫɨɥɢɫɬɢɬɟ
ɩɪɢɈɐɂȾɫɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥȾɨ
ɪɨɬɟɹȻɚɥɶɨɜɫɤɚȼɬɹɯɩɟɹɬ
ɫɜɢɪɹɬ ɢ ɬɚɧɰɭɜɚɬ ɜɴɡɩɢɬɚ
ɧɢɰɢɧɚɋɈɍÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ
ɍɱɚɫɬɧɢɰɢ ɜ ɤɨɧɰɟɪɬɚ ɫɴɫ
ɫɬɢɯɨɜɟ ɩɟɫɧɢ ɢ ɬɚɧɰɢ ɩɨɫ
ɜɟɬɟɧɢɧɚɜɟɤɨɜɧɨɬɨɭɱɢɥɢɳɟ
ɛɹɯɚ ɤɥɭɛ ÄɁɚɛɚɜɟɧ ɦɟɬɪɨ
ɧɨɦ³ɨɬɲɟɫɬɢɬɟɤɥɚɫɨɜɟ±ɫ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥȼɨɥɨɞɹɂɜɚɧɨɜ

ɤɥɭɛ ÄɆɚɠɨɪɟɬɤɢɤɨɤɟɬɤɢ³  ɢ
Ɍɪɚɹɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥɢɟɜɚ ɨɬ  ɚ
ɤɥɚɫɫɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥȾɨɛɪɢɧɚ
ȼɴɥɤɨɜɚ Ʌɨɪɚ Ɍɟɪɡɢɣɫɤɚ ɨɬ
ɛ ɤɥɚɫ ± ɫ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ Ɋɭ
ɦɹɧɚɋɬɚɬɟɜɚɎɢɥɢɩɄɚɥɱɟɜ

Ɇɢɧɱɟɜɚ ɂɜɚɧ ɉɟɬɪɨɜ ɢ Ƚɟ
ɨɪɝɢȾɚɧɱɟɜ
Ɇɭɡɢɤɚɥɧɨɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɛɟɞɟɥɨɧɚȼɨɥɨɞɹɂɜɚɧɨɜɢ
ɉɥɚɦɟɧɉɟɬɤɨɜ
,7 ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɬɨ ɛɟ ɢɡ

ɨɬ ɛ ɤɥɚɫ ± ɫ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ
ȼɚɥɟɧɬɢɧȼɚɫɢɥɟɜȽɟɨɪɝɢȼɟ
ɥɢɤɨɜɨɬɚɤɥɚɫɫɪɴɤɨɜɨ
ɞɢɬɟɥ ȼɟɫɟɥɢɧɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ
Ƀɨɡɝɸɧɘɫɟɢɧɨɬɛɤɥɚɫ±ɫ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥȼɨɥɨɞɹɂɜɚɧɨɜ
ɂɪɟɧ Ɇɢɥɟɧɨɜɚ ɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ȿɧɟɜɨɬɚɤɥɚɫ±ɫɪɴɤɨɜɨ
ɞɢɬɟɥȼɨɥɨɞɹɂɜɚɧɨɜɢɬɪɢɨ
ÄɌɪɢɚɞɚ³ ɜ ɫɴɫɬɚɜ ɐɟɧɤɚ
Ɇɚɪɢɧɨɜɚ ɉɟɧɤɚ ȼɟɥɤɨɜɚ
ɢ Ⱥɧɤɚ Ʉɨɡɚɪɟɜɚ ȼɨɞɟɳɢ
ɧɚ ɩɪɚɡɧɢɱɧɢɹ ɤɨɧɰɟɪɬ ɛɹɯɚ
Ƚɟɧɨɜɟɜɚ ɋɬɨɹɧɨɜɚ ɝɥɚɜɟɧ
ɭɱɢɬɟɥ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥ ɩɨ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭ
ɪɚ ɢ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ Ɋɚɞɨɫɬɢɧɚ
ɉɟɣɱɟɜɚɢȼɥɚɞɢɦɢɪȿɧɟɜɨɬ
ɚɤɥɚɫ
Ɂɚ ɩɪɚɡɧɢɱɧɨ ɭɤɪɚɫɟɧɚɬɚ
ɫɰɟɧɚ ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟ ɢ ɨɮɨɪɦ
ɥɟɧɢɟɧɟɠɚɥɢɯɚɫɢɥɢɟɤɢɩɢ
ɨɬ ɭɱɢɬɟɥɢ ɢ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɋɈɍÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ³Ɂɚɞɟɤɨ
ɪɢɬɟ ɫɟ ɩɨɝɪɢɠɢɯɚ ɇɚɞɟɠɞɚ

ɪɚɛɨɬɟɧɨ ɨɬ ɢɧɠ ɋɧɟɠɚɧɚ
Ⱦɚɧɱɟɜɚ
Ɂɚ ɫɰɟɧɢɱɧɨɬɨ ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟ
ɫɟ ɩɨɝɪɢɠɢ Ɋɨɫɟɧ ɉɟɬɪɨɜ ɨɬ
ɝɪɚɞɊɭɫɟ
ɋɰɟɧɚɪɢɹɧɚɩɢɫɚȽɟɧɨɜɟɜɚ
ɋɬɨɹɧɨɜɚ
Ɂɚɞ ɤɭɥɢɫɢɬɟ ɡɚ ɪɟɞɚ ɧɚ
ɤɨɧɰɟɪɬɚ ɫɥɟɞɢɯɚ ɂɜɚɧɤɚ
Ⱥɪɫɟɧɨɜɚ ȼɟɫɟɥɢɧɚ ɋɬɟɮɚ
ɧɨɜɚɢɭɱɟɧɢɰɢɬɟ±Ʉɪɢɫɬɢɧɚ
Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ ɢ ȿɥɟɧɚ Ɋɨɣɛɨɜɚ
ɨɬɛɤɥɚɫ
ȼɫɢɱɤɢɤɥɚɫɧɢɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟ
ɥɢ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ  ɫɥɭɠɢ
ɬɟɥɢ ɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɟ ɜɤɥɸɱɢɯɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɜɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚɢɪɟ
ɚɥɢɡɚɰɢɹɬɚɧɚɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢɬɟ
ɩɨɨɬɩɪɚɡɧɭɜɚɧɟɧɚɬɚɬɚ
ɝɨɞɢɲɧɢɧɚ  Ɉɬ ɫɴɪɰɟ ɢɦ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɦ
Ɂɚɟɞɧɨ ɪɴɤɚ ɡɚ ɪɴɤɚ ɩɨ
ɤɚɡɚɯɦɟ ɱɟ ɭɦɟɟɦ ɞɚ ɩɚɡɢɦ
ɢɫɴɯɪɚɧɹɜɚɦɟɬɪɚɞɢɰɢɢɬɟ
ȺɧɤɚɄɈɁȺɊȿȼȺ

5

ОБЩЕСТВО

26.11-2.12.2015 г.

Неделя Раева един век живот!

ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɨɬɤɦɟɬɢɰɚɬɚ
ɄɚɥɢɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɚ

ɚɦɚ ɫɟ ɩɪɢɟɯɦɟ  ɫɦɟɟɣɤɢ
ɫɟɨɛɹɫɧɹɜɚɠɟɧɢɬɛɚɬɚɫɢɬɹ
ɋɴɩɪɭɝɴɬ ɧɚ ɛɚɛɚ ɇɟɞɟɥɹ ɟ
ɂɜɚɧɊɚɟɜɂɜɚɧɨɜɤɨɣɬɨɟɪɨ
ɞɟɧɩɪɟɡɝɚɟɩɨɱɢɧɚɥ
ɩɪɟɡɝ
Ɉɬɛɪɚɤɚɫɢɢɦɚɬɬɪɢɞɟɰɚ
ɞɜɚɦɚɫɢɧɨɜɟɂɜɚɧɢɃɨɪɞɚɧ
ɢɟɞɧɚɞɴɳɟɪɹɇɟɞɚ
ɉɨɧɚɬɚɬɴɤ ɪɨɞɴɬ ɩɪɨɞɴɥ
ɠɚɜɚɫɲɟɫɬɜɧɭɰɢȾɚɧɚɢɥ
ɋɬɨɹɧɏɪɢɫɬɨȾɢɦɢɬɴɪɂɜɚɧ
ɢȻɨɹɧɢɫɴɨɬɜɟɬɧɨɨɫɟɦɩɪɚ
ɜɧɭɰɢ ɏɪɢɫɬɢɹɧɚ ɂɜɟɥɢɧɚ
Ƚɟɨɪɝɢ ɋɜɟɬɨɫɥɚɜ ɉɟɬɴɪ
ɇɢɤɨɥɟɬɚɋɬɟɮɚɧɢɢɉɨɥɢɧɚ
ɢɟɞɧɚɩɪɚɩɪɚɜɧɭɱɤɚɇɢɤɨɥ
ÄɌɢɯ ɢ ɫɤɪɨɦɟɧ ɱɨɜɟɤ ɜɴɡ
ɩɢɬɚɥɚɟɢɞɟɰɚɬɚɫɢɧɚɬɪɭ
ɞɨɥɸɛɢɟ ɫɝɨɜɨɪ ɢ ɪɚɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɫɬɜɨɫɬɨɜɚɟɢɡɜɟɫɬɟɧɢ
ɪɨɞɴɬ ɣ´  ɬɚɤɚɜɚ ɟ ɤɪɚɬɤɚɬɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɚ ɪɨɠɞɟ
ɧɢɱɤɚɬɚ ɤɨɹɬɨ ɞɚɞɟ ɤɦɟɬɴɬ
ɄɚɥɢɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɚ

от стр. 1
ɟɞɢɧɜɟɤɠɢɜɨɬɫɪɟɞɛɥɢɡɤɢɢ
ɪɨɞɧɢɧɢ
Ʉɦɟɬɢɰɚɬɚ ɧɚ ɫɒɭɦɟɧɰɢ
ɄɚɥɢɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɚɨɪɝɚɧɢɡɢ
ɪɚ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɹ
ɯɪɚɦ ɋɜ Ƚɟɨɪɝɢ ɤɴɞɟɬɨ
ɸɛɢɥɹɪɤɚɬɚ ɩɪɢɟ ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ
ɨɬ ɨɬɟɰ Ɇɢɯɚɢɥ ɢ ɩɨɥɭɱɢ
ɦɧɨɝɨɰɜɟɬɹɢɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɥɢɱɧɨ ɨɬ ɤɦɟɬɚ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɢ ɡɚɦɨɛɥɚɫɬɧɢɹ
ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɆɥɚɞɟɧɆɢɧɱɟɜ
ɇɟɞɟɥɹɃɨɪɞɚɧɨɜɚɂɜɚɧɨɜɚ
ɟɪɨɞɟɧɚɧɚɧɨɟɦɜɪɢ
ɝɈɦɴɠɜɚɫɟɟɞɜɚɝɨɞɢɲ
ɧɚ Ⱥɡ ɧɹɦɚɯ ɯɚɛɟɪ ɚɦɚ
ɧɚɲɢɬɟɦɟɞɚɞɨɯɚɌɨɣɛɟɲɟ
ɫɝɨɞɢɧɢɩɨɝɨɥɹɦɨɬɦɟɧɟ

ɘɛɢɥɹɪɤɚɬɚɫɴɫɫɜɨɹɬɚ
ɩɪɚɜɧɭɱɤɚɏɪɢɫɬɢɹɧɚ

ɇɟɦɨɝɚɬɞɚɣɫɟɞɚɞɚɬɝɨ
ɞɢɧɢɬɟɩɨɦɥɚɞɚɢɡɝɥɟɠɞɚɟ
ɦɧɟɧɢɟɬɨɧɚɜɫɢɱɤɢɋɛɢɫɬɴɪ
ɭɦ ɭɫɦɢɯɧɚɬɚ ɩɪɢɤɚɡɥɢɜɚ
ɢ ɫɴɪɞɟɱɧɚ  ɬɨɜɚ ɟ ɩɴɪɜɨɬɨ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɡɚɫɬɨɥɟɬɧɢɱɤɚɬɚ
ɛɚɛɚɇɟɞɟɥɹɊɚɡɤɚɡɜɚɢɡɚɩɚ
ɬɢɥɚɬɚɧɚɛɚɳɚɫɢɢɫɜɟɤɴɪɫɢ
ɤɨɢɬɨɧɟɫɚɢɫɤɚɥɢɞɚɜɥɢɡɚɬɜ

В ОЦИД:

Празник "Дунав - вечната
река" и пленер "Реката"
Е
Калина ГРЪНЧАРОВА
дин чудесен празник
домакинства Общинският център за извънучилищни дейности в
Тутракан на 21 ноември.
В централното фоайе, освен да се наслаждават на
чудесните изпълнения на

в изпълнение на Местната
стратегия за развитие на
МИРГ „Главиница-ТутраканСливо поле“ по мярка 4.1.
„Развитие на рибарските
области”, подмярка 4.1.А.
„Финансова подкрепа за
прилагане на местните
стратегии за развитие

нъка, бита, обичаите, чрез
насърчаване на туризма,
екотуризма, културния туризъм и други социални услуги. Приоритет на проекта
е и създаването на условия
за по-успешна социална
реализация и интеграция
на жените от рибарската

клорни носии и мажоретни
костюми: по 16 бр. дамски
и мъжки народни носии; по
20 бр. детски народни носии
за момичета и момчета и
20 бр. мажоретни костюми.
В концерта, нови песни, гласови възможности
и пъстроцветни костюми
показаха момичетата и
момчетата от школата за
фолклорно пеене "Дунавска
усмивка". Разнообразието
на празника допълниха и
гост-изпълнителите от
град Попово - Танцов състав
"Северняче".
новосформираната фолклорна школа, посетителите
имаха възможност да видят
и творбите на младите
тутракански художници от
пленера "Реката" събрани в
изложба.
Всъщност, събитието
е част от проект "Дунав
- вечната река", който се
изпълнява от Националната
секция на България на Международния съвет на организаторите на фестивали за
фолклор и традиционни изкуства CIOFF, асоцииран член
на ЮНЕСКО и се финансира

и покриване на текущите разходи на Рибарските
групи" по приоритетна ос
4 „Устойчиво развитие на
рибарските области" от
ОП за развитие на сектор
"Рибарство", финансирана
от Европейския фонд за
рибарство за програмен
период 2007-2013 г.
Негова основна цел е създаване на допълнителна
заетост на рибарските
семейства, извън рибарския
сектор, чрез диверсифициране на традициите, поми-

общност, на младите таланти на Тутракан, чрез
провеждането на активна
гражданска, творческа и
културна политика.
Организирането на пленер
"Реката" и на последваща
изложба, обособяването
на детска галерия и фонд,
създаване и функциониране
на школа по пеене "Дунавска
усмивка" и организиране на
техни концерти са част от
дейностите по проекта.
Пак от там е финансирано
закупуването на нови фол-

ɌɄɁɋɤɚɤɫɚɛɢɥɢɩɪɢɧɭɞɟɧɢ
ɞɚɞɚɞɚɬɫɨɛɫɬɜɟɧɢɬɟɫɢɧɢɜɢ
ɋɚɦɚɬɚɬɹɧɚɦɥɚɞɢɧɢɟɪɚ
ɛɨɬɢɥɚɜɫɟɥɫɤɨɬɨɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ
ɨɳɟɨɬɝ
Ɇɚɥɤɨɢɧɚɬɪɟɞɨɜɧɚɯɪɚɧɚ
 ɧɢɤɨɣ ɧɟ ɛɪɨɢ ɤɚɥɨɪɢɢɬɟ
ɤɚɤɬɨɦɧɨɝɨɯɨɪɚɩɪɚɜɹɬɫɟɝɚ
ɨɛɹɫɧɹɜɚɪɟɰɟɩɬɚɬɚɧɚɞɴɥ

ɝɨɥɟɬɢɟɬɨɣɧɟɣɧɢɹɬɫɢɧɝɨ
ɞɢɲɧɢɹɬ ɂɜɚɧ Ɋɚɟɜ  ȼɟɱɟɪ
ɱɚɲɚɜɢɧɰɟɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ
ɉɪɟɡɞɴɥɝɢɹɫɢɠɢɜɨɬɛɚɛɚ
ɇɟɞɟɥɹɧɟɟɩɨɫɟɳɚɜɚɥɚɞɨɤ
ɬɨɪ ɧɟ ɩɨɡɧɚɜɚ ɥɢɱɧɢɹ ɫɢ
ɥɟɤɚɪɞɨɪɢɋɟɝɚɹɦɴɱɚɬɫɚɦɨ
ɛɨɥɟɠɤɢɜɤɪɚɤɚɬɚɢɟɬɪɭɞɧɨ
ɞɚɫɟɞɜɢɠɢɧɨɪɚɡɱɢɬɚɦɧɨɝɨ
ɧɚɫɧɚɯɚɬɚɤɨɹɬɨɣɝɨɬɜɢɢɫɟ
ɝɪɢɠɢɞɨɛɪɟɡɚɧɟɹ
ɇɟɞɟɥɹ Ɋɚɟɜɚ ɟ ɜɹɪɜɚɳɚ
ɯɪɢɫɬɢɹɧɤɚ ȼɢɧɚɝɢ ɯɨɞɹ ɧɚ
ɰɴɪɤɜɚ ɨɬ ɤɚɤɬɨ ɫɟ ɩɨɦɧɹ
ɫɩɚɡɜɚɦ ɩɨɫɬɢɬɟ ɣ ɜɫɢɱɤɨ
ɤɚɤɜɨɬɨɬɚɦɬɪɹɛɜɚ
Ɂɚɩɢɬɚɧɚ ɤɚɤɜɨ ɳɟ ɤɚɠɟ ɢ
ɩɨɠɟɥɚɟɧɚɦɥɚɞɢɬɟɬɹɛɟɤɚ
ɬɟɝɨɪɢɱɧɚȾɚɧɟɫɟɪɚɡɞɟɥɹɬ
ɱɟɫɟɝɚɦɧɨɝɨɫɬɚɧɚɯɚɬɚɤɢɜɚ
Ⱦɨ ɤɪɚɹ ɞɚ ɞɴɪɠɚɬ ɟɞɢɧ ɧɚ
ɞɪɭɝ
ɑɟɫɬɢɬ ɸɛɢɥɟɣ ɧɚ ɛɚɛɚ
ɇɟɞɟɥɹɊɚɟɜɚ
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Голям брой културно-исторически ценности са намерени
и иззети при мащабна полицейска операция
Четирима мъже, известни с аналогични прояви, са заподозрени по случая
пециализираната полицейска операция,
насочена срещу трафика на културно-исторически ценности, е проведена
вчера на територията
на Силистренска област
след съгласуване с Окръжната прокуратура. В нея
са участвали служители
на ОДМВР-Силистра, ГД
„Борба с организираната
престъпност” и Граничния
полицейски участък.
След предварителна оперативно-издирвателна работа служителите на реда
се насочили към магазин за
хранителни стоки в Главиница, където извършили
претърсване. Там са намерени и иззети 946 предмета
с различни форми и размери,
предимно антични монети,
които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред. Впоследствие
в дома на заподозрения по
случая Т.Д. (30 г.) също е

С

извършено претърсване,
в резултат на което са
открити два каталога за
български и византийски
монети, настолен и преносим компютри с програми
и дигитални снимки на
старинни монети, два металдетектора и шанцов
инструмент, предназначени
за търсене на археологически обекти.
В хода на последвалите
процесуално-следствени
действия полицейските
служители са претърсили
домовете на О.А. (56 г.) и
Е.И. (43 г.) в село Чуковец.
В къщата на първия са
открити монета с видимо старинен вид, метален предмет, наподобяващ
горна част от пръстен с
неясно изображение, 4 металдетектора и части от
такива. На втория адрес
полицаите се натъкнали на
металдетектор и монета,
които са иззети.

Протоколно определение
№162/28.10.2015г. по НОХД
№279/2015

Подсъдимият КРИСТИЯН ИВАНОВ ДРУМЕВ, роден на 04.05.1997
г. в гр. Тутракан, обл. Силистра, живущ в гр. Тутракан, български
гражданин, неженен, с основно образование, осъждан, се признава
за ВИНОВЕН в това, че на 18.05.2015 г., в сградата на Районен съд, гр.
Тутракан, в проведен разпит в условията на чл.223 от НПК, набедил
Александър Ивелинов Арсенов от същия град в престъпление /с тезата,
че е извършил кражба на парични средства на стойност 12 500,00
лв. /дванадесет хиляди и петстотин лева/ от търговски обект - бензиностанция в гр. Тутракан, собственост на "Бултрейд 2002" АД, гр.
Варна - база гр. Тутракан/ знаейки, че е невинен, с което е извършил
престъпление по чл.286, ал.,, предл.1 от НК, като му НАЛАГА наказание
ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез публикация
на наказанието във вестник "Тутракански глас".
Определението е влязло в законова сила на 13.11.2015 г.

При следващия ход на
полицейската операция е
извършено претърсване на
къщата на 43-годишния Т.А.
в село Калугерене, където
също е намерен металотърсач, по първоначална
информация използван за
иманярска дейност.

И четиримата мъже са
известни с извършване на
аналогична дейност и в
миналото, двама от тях
са задържани за срок до
24 часа. Работата по разследването продължава в
рамките на образуваните
досъдебни производства.

Протоколно определение
№174/11.11.2015 г. по НОХД
№262/2015

Подсъдимият ЙОРДАН НИКОЛОВ СЪРБОВ, роден на
30.01.1993 г. в гр. Тутракан, обл. Силистра, живущ в
същия град, ул. "Сливница" №8, български гражданин,
неженен, с основно образование, осъждан, не работи,
се признава за ВИНОВЕН в това, че от м.май 2015 г. в
гр. Тутракан, обл. Силистра и с. Шуменци, об. Силистра, като пълнолетен, без да е сключил граждански брак
заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило
16-годишна възраст - Бахар Гюналова Дурмазова, роден на
22.12.2000 г., с което е извършил престъпление по чл.191,
ал.1 от НК, като му НАЛАГА наказание ОБЩЕСТВЕНО
ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез публикация
на наказанието във вестник "Тутракански глас".
Определението е влязло в законова сила на 11.11.2015 г.

Стартира извънредно подпомагане на
производителите на животински продукти,
засегнати от кризата в сектора
В

срок от 23 ноември
2015 г. до 4 декември
2015 година в областните дирекции на Държавен
фонд ”Земеделие”, в т.ч. в
Силистра, ще се приемат
заявления за подпомагане
от производителите на
краве мляко и земеделските
стопани, включени в списъци с допустимите кандидати, които са оповестени
на интернет страниците
на ДФЗ и на Министерство
на земеделието и храните.
Заявлението си кандидатите подават по образец на
Фонда, придружено с документ за актуална банкова
сметка.
374 са земеделските стопани-животновъди от област Силистра, допустими
за подпомагане по тази
схема. Броят на отглежданите от тях и допустими
за подпомагане животни
е 5387 млечни крави и 25
372 овце-майки. Над 10
450 тона е количеството
доставено или директно
продадено от производителя краве мляко през квотния
период 2014/2015 г.
Подпомагането е регла-

ментирано с Наредба № 21
от 12 ноември 2015 г. за
условията и реда за предоставяне на извънредно
подпомагане на производителите на животински
продукти, засегнати от
кризата в сектора.
Извънредното подпомагане се извършва по следните
схеми:
1. Схема за подпомагане
на база доставки и /или
директни продажби на
краве мляко през квотния
период 2014/2015 година;
Право на подпомагане
имат земеделски стопани, извършили доставки и
директни продажби за квотен период 2014/2015 г., за
които са подадени годишни
декларации.
2. Схема за подпомагане
на брой млечни крави в
стопанството;
Право на подпомагане
имат земеделски стопани,
които са отглеждали и
заявили през 2015 г. наймалко 10 млечни крави,
допустими за подпомагане
по схемата за обвързано
подпомагане на млечни
крави и/или по схемата

за обвързано подпомагане
на крави под селекционен
контрол. Подпомагането
се извършва за не повече
от 200 млечни крави и се
определя въз основа на данните в ИСАК за кампания
2015 година.
Земеделските стопани
могат да кандидатстват
и да получат извънредно
подпомагане едновременно
по схемата за подпомагане
на база доставки и/или директни продажби на краве
мляко за квотен период
2014/2015 г. както и по
схемата за подпомагане на
брой млечни крави.
3. Схема за подпомагане на брой овце-майки и/
или кози-майки в стопанството;
Право на подпомагане
имат земеделски стопани,
отглеждали и заявили за
подпомагане през 2015 г.
най-малко 50 овце-майки
и/или кози-майки, които са
допустими за подпомагане
по схемата за обвързано
подпомагане на овце-майки и/или кози-майки под
селекционен контрол или
по схемата за преходна на-

ционална помощ, обвързана
с производството. Подпомагането се извършва за
не повече от 500 овцемайки и/или кози-майки, и
се определя въз основа на
данните в ИСАК за кампания 2015 г..
4. Схема за подпомагане на брой биволици в
стопанството;
Право на подпомагане
имат земеделски стопани,
отглеждали и заявили през
2015 г. за подпомагане
най-малко 10 биволици,
които са допустими за
подпомагане по схемата
за обвързано подпомагане
на биволи и са навършили
27 месеца към последната
дата от срока по чл.24,
ал.3 от Наредба №3 от
2015 г.
До 10 декември с решение на УС на ДФ "Земеделие" ще бъдат определени
размерът на плащането
за килограм краве мляко
и ставката за едно допустимо за подпомагане
животно, а финансовата
помощ ще бъде изплатена
по банков път до края на
2015 г.

26.11-2.12.2015 г.

Лотарията на данъчните
хит в интернет
Л

отарията на НАП и
Министерството на
финансите стана хит
в интернет и социалните
мрежи. До момента сайтът
на играта kasovbon.bg е
посетен над 290 000 пъти,
регистрирани са близо 100
000 касови бележки на обща
стойност 1,6 млн. лв. Потребители в социалните мрежи
масово споделят информация
по темата, а на телефоните
на НАП постъпват стотици
телефонни обаждания всеки
ден.
Голямата награда лек автомобил с всички екстри ще
бъде изтеглена по Коледа
догодина, а дотогава всяка
седмица след 20 декември
данъчните ще дават смартфон, а всеки месец – 40 инчов
смарт 3Д телевизор. Да
участва в лотарията може
всеки, навършил 14 години,
който има профил в сайта
kasovbon.bg и регистрирал
валидни касови бележки,
издадени след 16.11.2015 г.
включително. Няма ограничения за вида на покупката,
нито изискване за минимална
и максимална стойност, допълват от НАП. Данъчните
обаче предупреждават, че
задължително условие за
получаване на награда е
участникът да пази хартиено или сканирано копие от
фискалния бон.
До седмица ще е достъпно
и мобилно приложение за устройства с операционна система IOS, както и възможност за хората без достъп

до интернет да регистрират
бележки денонощно на телефона на НАП 0700 18 700.
„Изглежда лотарията стана хит в интернет. Освен
това виждаме много по-активно поведение у хората
да поискат касовата си
бележка. Фискалният бон е
не само път към късмета,
но и единственият начин
да търсим правата си като
потребители, ако сме купили
некачествена стока или услуга“, каза говорителят на
НАП Росен Бъчваров.
***
266 жители на Силистра
и областта са проявили
интерес към националната
лотария с касови бележки и
са създали свой личен профил в сайта kasovbon.bg. От
началото на играта до 19
ноември 223-ма от тях са
били активни потребители и
са регистрирали за участие
общо 1301 касови бележки,
издадени след 16.11.2015 г.
включително (средно по около 6 бр. на човек). Общата
сума на регистрираните
касови бележки за периода е
15 481,06 лева.

На 19 декември 2015 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
7:30 – Отпътуване. Пристигане в Букурещ около
10:00 часа. Панорамен преход през Букурещ
Посещение на Природонаучния музей "Григорий
Антипа", където по модерен начин – със съвременни
технологии, светлинни и звукови ефекти, е представено биоразнообразието на Румъния, екосистемите
по цялата земя, както и човешката история, етнология, минералогия.
12:00 – Отпътуване за търговски комплекс
“Baneasa Shopping city “ и Ikea. Свободно време за
предколедно пазаруване в търговска зона Баняса.
16:30 - Отпътуване към центъра - пешеходна
разходка в сърцето на Букурещ, за да се насладим
на красивото коледно осветление и настроение.
18:30 – Отпътуване от Букурещ
21:00 – Пристигане

Цена: 45 лв.
Цената включва: транспорт, пътни такси,
панорамна обиколка на Букурещ, застраховка “Медицински разходи и злополука в чужбина”, водач от
туроператора
Цената не включва:
- Вход за Природонаучния музей - 20 леи за възрастни, 10 леи за пенсионери, 5 леи за ученици и
студенти
1 леа = 0,45 - 0,50 лв.
Необходими документи:
- валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само
с единия родител – паспорт и нотариално заверено
пълномощно от липсващия родител
За записвания:
Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453
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ХОБИ
СМЯХ

Доктор се обръща към
съпругата: - Уважаема госпожо, мъжът ви спешно се
нуждае от почивка. Предписвам силни приспивателни.
- А кога трябва да му ги
давам?
- Може би не ме разбрахте... Приспивателните са
за Вас!

точка на челото.
- Мамо, знаеш ли колко се
е мъчило животното за да
можеш ти да носиш това
палто?!
- Миличка, не говори така
за баща си!

Отишъл попът при кмета и му се оплакал:
Между приятелки...
- Някой ми е откраднал
- Муцка, вчера твоето га- колелото. Какво да правя?
дже, такъв виц ми разказа в
Кметът го посъветвал:
трамвая, че едва не паднах
- В неделя извърти пропоот леглото...
ведта към десетте божи
заповеди. Когато стигнеш
Ню Йорк. Габровец отива осмата „Не кради“, се спри
на пощата и си поръчва за малко и се огледай. Който
телефонен разговор за 30 си наведе главата, той го
секунди. Телефонистката е откраднал. В понеделник
го изглежда шашнато: - За кметът вижда попа да си
30 секунди ще успеете ли? кара колелото.
- Напълно!
- Е, попе, кой го беше отСвързват го с дома му:
краднал?
- Иване, акаш ли?
- Не, бе. Аз като стигнах
- Да, тате!
до седмата „Не пожелавай
- Бъди здрав! Чао!
жената на ближния“, и се
Очите на телефонистка- сетих къде съм го забрата стават огромни:
вил…
- Че каква информация
получихте?
- Тате, какво става, ако
- Как каква? Аз го попитах презерватива се скъса?
"Акаш ли?" Той каза: "Да!".
- Погледни в огледалото.
Щом ака - значи се храни!
А щом се храни - значи има
- Според вас, колко трябпари! А щом има пари – значи ва да съм висока за килограе добре!
мите си?
- 4 метра.
- Защо в Индия са найстабилните бракове?
- Скъпи, защо не си сло- Защото на сватбата на жиш моя снимка на профила?
мъжа подаряват пушка, а
- Миличка, аз слагам, ама
на жената рисуват червена анти-вирусната я изтрива...

Програма
Достъп до Информация
Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
www.aip-bg.org

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - СИЛИСТРА

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

ОБЯВА
Със заповед №ОХ-708/09.10.2015 г. на министъра
на отбраната на Р. България са обявени 29 вакантни
длъжности за войници
(гвардейци - 25 и шофьори кат. “С” - 4)
в Националната гвардейска част – гр. София.
Гвардейците да са с ръст 178 - 182 см., без белези
по видимите части на лицето. За всички - възраст до
32 години.
Срок за подготовка на документите 07.12.2015 г.
За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офис за Военен отчет в Общината

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Сканди

СУДОКУ

26.11-2.12.2015 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Ден на християнското семейство в Архитектурен комплекс
"Рибарска махала"
Н

а 21 ноември т.г. в
Посетителския център на Архитектурен
комплекс „Рибарска махала“
в Тутракан, по покана на
аниматора Анка Монева, да
отпразнуват големия християнски празник Въведение Богородично и Деня на
християнското семейство,
се събраха живущите в
Рибарската махала – Мария
Митева, Веска Хаджибеева,
Стела Ковачева, Донка Нецова, Силвия и Константин
Бъчварови, монахиня Йоана,
Любка Керемедчиева, Офелия Войнова, Гинка Петрова
и Петранка Николова.
Организаторката посрещна своите гости в уютна и
празнично оформена от нея
обстановка. С подходяща
беседа припомни, че на този
ден според Светото писание тригодишната Мария
е въведена от родителите
си в Ерусалимския храм и
отдадена в служба на Бога,
за да се подготвя за великото си предназначение
да стане Божия майка. С
решение на Светия синод

на Българската православна
църква от 1929 г. Въведение Богородично се чества
като Ден на християнското
семейство и на православната младеж. В миналото
родителите и децата отивали заедно в храма, за да
измолят за семействата
си здраве и благоволение.
След това се събирали около богата трапеза, която
оставяли неразтребена, за
да дойде Богородица през
нощта да си хапне и да благослови дома. За подобаваща и достойна за празника
трапеза се бе погрижила не
само организаторката, но
и гостенките, които бяха
приготвили вкусни блюда
- баница, баклава, пълнена
тиква с плодове, сушени
плодове, пуканки, дребни
сладки и солени хапки. Монахиня Йоана донесе и подари на комплекса иконата
„Въведение Богородично“.
Показа и други уникални
икони. Анка Монева прочете
разказа на Стоянка Павлова „Къща за продан“ от
книгата „Орисия“, който ни

накара да усетим силата
на родния дом, майчината и
бащината любов. Гостите
бяха поздравени с песни,
изпълнени от Пенка Велкова и Анка Козарева. Със
запалена свещичка пред
иконата, организаторката
прочете подходяща молитва за мир в семействата
и по света. Покани всички
на трапезата. През това
време присъстващите
имаха удоволствието да
се насладят на дарените
от Веска Хаджибеева над
петдесетгодишни домашно
тъкана черга, ръчно изработени плетива, пешкири и
два броя дамски ризи, сътворени от нейните майка
и свекърва. Призоваваме
всички жители на град Тутракан, които разполагат със
стари запазени вещи и имат
възможност и желание, да
посетят комплекса и да
направят дарение.
Празникът продължи с
прожекция на осма серия
от телевизионния филм „На
всеки километър“ – „Циганката“, със заснети кадри

Един хубав ден в Русе

Анастасия ЯКОВА
ɟɫɟɰ ɧɨɟɦɜɪɢ ɧɢ
ɞɨɧɟɫɟ ɜɬɨɪɨ ɥɹɬɨ
Ɍɨɜɚ ɞɚɞɟ ɜɴɡɦɨɠ
ɧɨɫɬɧɚɯɨɪɚɬɚɤɨɢɬɨɫɱɢɬɚɬ
Ⱦɨɦɚɡɚɫɬɚɪɢɯɨɪɚɡɚɫɜɨɣ
ɞɨɦɡɚɟɞɧɚɯɭɛɚɜɚɟɫɟɧɧɚ
ɪɚɡɯɨɞɤɚɞɨɝɪɚɞɊɭɫɟ
Ɋɭɫɟɟɝɪɚɞɤɨɣɬɨɟɦɧɨɝɨ
ɛɥɢɡɴɤɡɚɦɧɨɡɢɧɚɬɭɬɪɚɤɚɧ
ɰɢɋɜɴɪɡɚɧɫɬɟɯɧɢɛɥɢɡɤɢ
ɫɩɨɦɟɧɢ ɢ ɩɪɟɠɢɜɹɜɚɧɢɹ
Ɂɚɬɨɜɚ ɫ ɪɚɞɨɫɬ ɫɟ ɡɚɩɢɫɚ
ɯɚ ɡɚ ɤɪɚɬɤɚɬɚ ɟɤɫɤɭɪɡɢɹ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɤɚɬɚ ɧɚ Ⱦɋɏ  Ⱦɢ
ɦɢɬɪɢɱɤɚ Ȼɚɪɛɭɱɚɧɨɜɚ ɢ
ɟɤɢɩɴɬ ɩɨɞɝɨɬɜɢɯɚ ɪɚɡɯɨɞ
ɤɚɬɚɫɭɞɨɛɫɬɜɚɢɡɚɯɨɪɚɬɚ

М

от Рибарската махала. Тази
серия е част от поредицата
„Тутракан в златното българско кино“, която включва
още и първа серия на горепосочения филм - „Шлеповете“,
изцяло заснета в Тутракан,
както и филмите „Записки
по българските въстания“ и
„Съдията“. Ако проявявате
интерес и желаете да ги
гледате, можете да отидете в Посетителския център
и Архитектурния комплекс
през работните дни – от
Ɇɧɨɝɨ ɟɤɫɩɨɧɚɬɢ ɫ ɧɚɯɨɞɤɢ
ɨɬɞɭɧɚɜɫɤɚɬɚɮɚɭɧɚɧɚɦɧɨ
ɝɨɛɪɨɣɧɢ ɩɬɢɰɢ ɢ ɠɢɜɨɬɧɢ
ɫɚ ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢ ɧɚ ɩɴɪɜɢɹ
ɢ ɜɬɨɪɢɹ ɟɬɚɠ ɉɨɫɬɚɜɟɧɢ
ɫɚɜɩɚɧɨɪɚɦɧɢɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɂɡɧɟɧɚɞɜɚ ɦɚɤɟɬɴɬ ɩɪɟɡ
ɤɨɣɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɦɢɧɟ
ɤɚɬɨ ɜ ɩɟɳɟɪɚɬɚ Ɉɪɥɨɜɚ
ɱɭɤɚɧɚɦɢɪɚɳɚɫɟɜɛɥɢɡɨɫɬ
ɧɚɝɪɚɞɚɇɚɱɟɬɜɴɪɬɢɹɟɬɚɠ
ɦɨɠɟɞɚɫɟɪɚɡɝɥɟɞɚɬɤɨɥɟɤ
ɰɢɢɨɬɯɨɛɢɬɚɬɚɧɚɪɭɫɟɧɰɢ
ɦɭɡɢɤ ɚɥɧɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɢ ɪɴɱɧɨ ɢɡɤɭ
ɫɬɜɨɢɞɪ
ɉɨɦɢɫɥɟɧɨ ɟ ɢ ɡɚ ɯɨɪɚɬɚ
ɫɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹɭɞɨɛɟɧɚɫɚɧ
ɫɶɨɪɝɢɢɡɜɟɠɞɚɩɨɟɬɚɠɢɬɟ
ȼɫɜɨɛɨɞɧɨɬɨɜɪɟɦɟɯɨɪɚ
ɬɚ ɫɟ ɥɸɛɭɜɚɯɚ ɧɚ ɫɥɴɧɱɟ
ɜɚɬɚ ɝɪɚɞɢɧɚ ɫ ɮɨɧɬɚɧɢɬɟ
ɞɪɭɝɢɫɟɪɚɡɯɨɞɢɯɚɚɬɪɟɬɢ
ɫɟɜɢɞɹɯɚɫɴɫɫɜɨɢɛɥɢɡɤɢ
ɏɭɛɚɜɢɹɬ ɞɟɧ ɫɴɡɞɚɞɟ ɧɚ
ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɭ ɜɫɢɱɤɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɨ
ɱɟɢɦɚɯɨɪɚɤɨɢɬɨɫɟɝɪɢɠɚɬɡɚ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɬɨɜɠɢɜɨɬɚɢɦ

ɫ ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ Ʉɪɚɫɢɜɚɬɚ
ɟɫɟɧɧɚ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨ ɩɴɬɹ
ɞɨɛɚɜɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɩɴɬɭɜɚɳɢɬɟ
ɉɥɚɧɭɜɚɧɨɛɟɩɨɫɟɳɟɧɢɟɜ
ɧɨɜɢɹȿɤɨɦɭɡɟɣɟɞɢɧɫɬɜɟ
ɧɢɹɬ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɩɨɫɜɟɬɟɧ
ɧɚ Ⱦɭɧɚɜɫɤɨɬɨ ɤɪɚɣɛɪɟɠɢɟ
ȼɫɢɱɤɨ ɧɚɨɤɨɥɨ ɝɨɜɨɪɢ ɡɚ
ɫɬɚɪɢɹɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɱɟɧɝɪɚɞ
± ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɤɪɚɫɢɜɢɹɬ
ɮɨɧɬɚɧ ɫɴɫ ɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥɧɢ
ɫɤɭɥɩɬɭɪɢ
Ɇɭɡɟɹɬ ɫɴɳɨ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ
ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ ɢɡɧɟɧɚɞɢ ȼ ɨɝ
ɪɨɦɧɢɹ ɫɚɥɨɧ ɜɴɜ ɮɨɚɣɟ
ɬɨ ɢɡɜɢɫɹɜɚ ɪɴɫɬ ɨɝɪɨɦɟɧ
ɦɚɦɭɬ ȼ ɩɪɢɡɟɦɧɢɹ ɟɬɚɠ ɟ
ɚɤɜɚɪɢɭɦɴɬɫɞɭɧɚɜɫɤɢɪɢɛɢ

вторник до събота, сутрин
от 09.00 ч. до 18.00 ч.
Дори и да не спазихме
всички традиции за църковния празник, останахме удовлетворени от съвместно
проведената инициатива и
се разделихме с пожелание
да се срещаме по-често и да
отбелязваме и други важни
за обществото празници.
Посетете и вие това
уникално място. Насладете
се на неговия вид и архитектура. Почувствайте

духа на времето и реката.
Елате да видите плетене на
живо на рибарски мрежи от
аниматора Румен Тросков.
Усетете неповторимата
атмосфера на усилното
ежедневие на старите тутракански рибари. Благодарение на Община Тутракан
и музейните специалисти
притежаваме в нашия град
този прекрасен архитектурен комплекс. Да го запазим
и съхраним в бъдещето...
Анка КОЗАРЕВА

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за мотопеда имат
единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2015
в 17.00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

27 ноември - Анелия НИКОЛОВА-РАЕВА, Нотариус,
28 ноември - Звезделина ТРОСКОВА, Касиер, Община
Тутракан
Тутракан
27 ноември - Тодор ДИМИТРОВ, ДТФ "Дунавска мла29 ноември - Наталия АНДРЕЕВА, гр. София, фен на в.
дост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
"Тутракански глас"
28 ноември - Д-р Любомир БОЙЧЕВ, Акушер-гинеколог,
30 ноември - Адриана СЪБОТИНОВА, гр. Горна Оряховица
Началник на АГО-МБАЛ-Тутракан; Общински съветник от
2 декември - Теменужка РАЕВА, ВГ "Северина", НЧ
ГЕРБ - ОбС-Тутракан; Ротари Клуб Тутракан
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
28 ноември - Никола РАЙКОВ, Охрана, Община Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ
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