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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 16

Година LIV

21 - 27 април 2016 г.

Цена 0.60 лв.

на народния представител
Благотворителен Великденски Приемна
Петър Петров от Патриотичен фронт
базар и "Цветница" предстоят Н
В Тутракан:

навечерието на един
от най-светлите
християнски празници - Възкресение Христово,
в Тутракан се организира
традиционния Благотворителен Великденски базар.
Мястото на събитието
не се променя - в парк
"Христо Ботев" ще бъдат
разположени щандовете на
участниците. Организато-

В

рите - Община Тутракан,
информират, че в базара ще
участват представители
на училища, читалища, пенсионерски клубове, фирми.
Те ще покажат изключително интересни, майсторски изработени предмети
- ръчно правени тематични
сувенири и аксесоари характерни за великденския празник, включително пъстри

яйца и козунаци.
Базарът ще започне в
10:00 часа на 23 април (събота).
На следващия ден - 24
април, Старо село ще домакинства провеждането
на Празника на художествената самодейност "Цветница". На открита сцена на
площада в селото своето
изкуство и фолклорното

богатство на Тутраканския
край ще покажат самодейни състави, музиканти и
индивидуални изпълнители
от цялата община.
Началото на празника е
от 10:00 часа.
И двете събития са част
от годишния Културен календар на Община Тутракан.
“ТГ”

ɚɪɨɞɧɢɹɬɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ
ɨɬɉɚɬɪɢɨɬɢɱɟɧɮɪɨɧɬ
ɉɟɬɴɪɉɟɬɪɨɜɨɬɤɪɢɜɚ
ɩɪɢɟɦɧɚɡɚɝɪɚɠɞɚɧɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧ ɧɚ  ɚɩɪɢɥ ɧɟɞɟɥɹ  ɨɬ
ɞɨɱɚɫɚɜɡɚɥɚɬɚ
ɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬ
ȼ ɩɪɢɟɦɧɚɬɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ
ɨɬɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɨɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɦɨɝɚɬɞɚɫɟɫɪɟɳɧɚɬɢɩɨɫɬɚɜɹɬɩɪɟɞɧɚɪɨɞɧɢɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɫɜɨɢɬɟɜɴɩɪɨɫɢ
ɢɩɪɨɛɥɟɦɢ

Младежи ГЕРБ-Тутракан:

Звезди от "България търси талант" пяха Заедно можем повече!
благотворително за малкия Валентин Николай Филипов
е победител в
Х
на стр. 8

иляда лева бяха събрани по време на
проведения Благотворителен концерт в Тутракан, който организира
Ученическият съвет на
СОУ "Йордан Йовков".
Залата на читалището
бе препълнена с ученици
от двете тутракански
училища и граждани, дошли
да изразят своята съпричастност към идеята да се
подпомогне със средства
лечението на 3-годишния
Валентин Герганов Ангелов
от Старо село. Детето е с
диагноза Детска церебрална парализа установена,

Националното състезание
IT Знайко+

на стр. 5

на стр. 4

Заповядайте в обновения

Детски магазин

"Слънчице"
В него ще намерите качествени дрехи за
принцеси и малчугани!
Магазинът се намира в Тутракан
до механа "Мелани" и работи всеки ден
от 8:30 до 18:30 часа
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РЕГИОН

НОВИНИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
Община Тутракан информира за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка по
реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет "Дигитализация на предмети на културното наследство
на община Тутракан по проект "Създаване на
Дигитален център на културното наследство в
Общински исторически музей-Тутракан".
Обявлението е публикувано в Портала на обществените поръчки на Агенцията за обществени
поръчки на 13.04.2016 г.
Възложителят предоставя пълен достъп до
документацията на интернет страницата на
Община Тутракан, "Профил на купувача". Оферти
се подават в запечатан, непрозрачен плик в Информационен център, ет.1, Община Тутракан, гр.
Тутракан, ул. "Трансмариска" №31 до 17:00 часа на
25.04.2016 г. вкл.
Община Тутракан информира за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка
по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет
"Поддържане /превантивно, текущо и аварийновъзстановителни работи при аварийни ситуации/,
основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и
ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията
на община Тутракан, стопанисвани от Община
Тутракан ".
Обявлението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията за обществени
поръчки на 13.04.2016 г.
Възложителят предоставя пълен достъп до документацията на интернет страницата на Община
Тутракан, "Профил на купувача". Оферти се подават
в запечатан, непрозрачен плик в Община Тутракан:
гр. Тутракан, ул. "Трансмариска" №31 до 17:00 часа
на 26.05.2016 г. вкл.
Община Тутракан информира за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка по
реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет "Доставка на храна и хранителни продукти за нуждите
на целодневни детски градини, Обединено детско
заведени, Дом за стари хора и Център за настаняване от семеен тип в община Тутракан" по
обособени позиции: №1 - Месо и месни продукти;
№2 - Риба, рибни продукти и други морски храни;
№3 - Плодове и зеленчуци; №4 - Плодове и зеленчуци,
преработени и други хранителни продукти - запазена, на основание Решение на МС №551/25.07.2014
г. за утвърждаване Списъка на произвежданите и
доставяни стоки, на изпълняваното строителство
и на предоставяните услуги, които се възлагат на
специализираните предприятия или кооперации на
хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки; №5 - Мляко и млечни продукти;
№6 - Различни хранителни продукти; №7 - Хляб и
хлебни изделия.
Обявлението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията за обществени
поръчки на 13.04.2016 г.
Възложителят предоставя пълен достъп до документацията на интернет страницата на Община
Тутракан, "Профил на купувача". Оферти се подават
в запечатан, непрозрачен плик в Община Тутракан:
гр. Тутракан, ул. "Трансмариска" №31 до 16:00 часа
на 16.05.2016 г. вкл.
КРИМИНАЛЕ
Неправилно ползване на нагревателен уред
довело до пожар в къща в Тутракан на 13 април.
Огънят пламнал около 14:00 часа и унищожил 16
кв.м каратаван и покъщнина.
Екип на местната противопожарна служба погасил пожара, преди да обхване цялата къща.
Около 400 м телефонен кабел са откраднати от
землището на село Черногор. Престъплението е
извършено в периода 12-14 април чрез използване
на МПС и технически средства.
Образувано е досъдебно производство.
35 бали фураж и 50 кв.м покрив на навес са изгорели при пожар в Тутракан, възникнал на 14 април
около 11:00 часа. Причината е небрежна работа с
открит огън.
Огнеборци от местната противопожарна служба
са загасили пожара, спасявайки къщата на стопаните.
Нова кражба на телефонен кабел е регистрирана
на 16 април в района на село Черногор. Откраднатият кабел е с дължина около 450 м.
Полицията разследва случая, образувано е досъдебно производство.
Небрежна работа с открит огън е причината
за пожар в село Осен. Огънят засегнал покрив на
стопанска постройка и са изгорели 60 кв.м.
Противопожарният екип се е справил с произшествието, преди да се стигне до по-големи щети.
Тутракански огнеборци загасили пожар в сухи
треви, възникнал на 19 април около 12:10 часа в
района на село Царев дол.
Няма материални щети.

21 - 27.04.2016 г.

Априлска сесия на Общински съвет-Тутракан
Р
азпоредителни сделки с имоти общинска
собственост са основата на предстоящото
заседание на Общински
съвет - Тутракан, което
е свикано от неговия председател Данаил Николов
на 21 април от 9:00 часа.

Освен тях, общинските
съветници ще разгледат
и приемат решения по
предложените Общинска
програма на мерките за
закрила на деца с изявени
дарби през 2016 г. и Годишна общинска програма за
закрила на детето.

Общинският съвет ще
декларира, че дейностите по проект „Ремонт,
реконструкция и благоустрояване на прилежащите
площи на храм „Св. Харалампий" в с.Варненци”, съответстват с Общинския
план за развитие на общи-

на Тутракан за периода
2014-2020 г. Решението
е необходимо, за да може
Църковното настоятелство да кандидатства с
проекта по Програмата
за развитие на селските
райони.
“ТГ”

Важна сесия на Общински съветГлавиница предстои
Приемане на Бюджет`2016 и разширяване функциите на
ОП "Общински превози" са сред най-важните теми
Калина ГРЪНЧАРОВА
едовно заседание ще
проведе местният
парламент на община
Главиница, свикано от неговия председател Месут
Алиш, на 26 април (вторник)
от 14:00 часа. В предварителния дневен ред са
включени четиринадесет
докладни записки внесени
от в.и.д. кмет Сюзан Хасан, с изключение на една
отнасяща се до годишния
финансов отчет на „Общински превози” ЕООД за
изминалата 2015 година,
внесена от неговия управител. Именно с нея ще започне и сесията. Общинското
предприятие ще стои на
вниманието на съветниците и в предложението за

Р

допълнение и изменение на
Правилника за устройството и дейността му, както
и разширяване на неговите
функции.
Бюджет-2016 е другата
важна тема от заседанието. Приемането му ще даде
възможност Общината да
получава месечната републиканска субсидия в пълен
размер.
Преди приемането на бюджетната рамка ще бъде
одобрена общата численост и структурата на Общинската администрация в
Главиница.
В останалата част от
заседанието съветниците
ще вземат решения по
предложените Общинска
програма за закрила на

Забрана за риболов влезе в сила
ъс заповед на
министъра на
земеделието,
забраната за улов на
риба в размножителния й период влезе
в сила на15 април и
ще продължи до 31
май – за водоемите
до 500 м надморска
височина.
От 1 май до 15 юни ще
бъдат забранени водоемите от 500 до 1500 м н.в.
Уловът на карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав
ще бъде забранен от 15 април до 15 май включително.
Да припомним, че вече
влезе в сила забрана за
улов на някои хищни риби,
при които процесът на възпроизводство е на по-ранен
етап. Щуката е забранена

С

инистерският съвет
прие Стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и
стойностни показатели през
2017 година. Те са съобразени
с размерите на бюджетните
взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите
на общините според основните
допускания за бюджетната
прогноза за периода 2017-2019
г. и с прогнозните размери на
минималната работна заплата.
Разчетени са необходимите средства за финансиране
на общинските училища и е
предвидено увеличение на
текущите разходи с 0,7 млн. лв.
спрямо 2016 г. за прогнозното
повишаване на минималната
работна заплата на персонала в
детските градини и в училищата, за ръста на осигурителните
вноски за ДОО от работодателя
и за финансиране на целодневната организация на учебния
ден в VII клас. За финанси-

М

детето за 2015 г.; Годишен анализ на дейностите и финансов отчет на
народните читалища в
община Главиница за 2015
г.; изменение и допълнение
на Наредба №11 за определяне и администриране
на местните такси и цени
на услуги; Наредба и стопанисване и управление на
недвижими имоти с начин
на трайно ползване „Пасища и мера” от общинския
поземлен фонд; Признаване
на разходите по проект
„Читалището – надежда
и дом за хората” при НЧ
„Светлина - 1960” с. Звенимир; кандидатстване по
ОП „Науки и образование
за интелигентен растеж”;
даване на съгласие за парт-

ньорство при създаване на
Местна инициативна група
(МИГ) „Главиница – Ситово“
и кандидатстване за финансиране по процедура за
подбор на МИГ и стратегии
за ВОМР при условията
и реда на Наредба № 22
от 14 декември 2015 г. за
прилагане на подмярка 19.2
„Прилагане на операции в
рамките на стратегии за
Водено от общностите
местно развитие” на мярка
19 „Водено от общностите
местно развитие” от Програмата за развитие на
селските райони за периода
2014-2020 г.; Безвъзмездно
предоставяне на имот – общинска собственост на НЧ
„Христо Ботев – 1945 г.” с.
Дичево и др.

По проект:

Занимания по спортна
борба за децата
от СПИ-Варненци
З

от 15 февруари до 30 април,
расперът – от 1 март до 30
април, бялата риба – от 15
март до 15 май.
В заповедта, отнасяща
се до режима на риболов,
е подготвен и обширен
списък на свободни през
времето на „сухия режим”
водоеми, които може да
бъдат намерени на страницата на Изпълнителна
агенция “Рибарство и аквакултури”.
“ТГ”

ɚɩɟɬɚɩɨɪɟɞɧɚɝɨɞɢɧɚ
ɋɩɨɪɬɟɧɤɥɭɛɩɨɛɨɪɛɚ
ɂɫɬɴɪɌɭɬɪɚɤɚɧɩɟɱɟɥɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɬɨɧɚɫɜɨɣ
ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɋɩɨɪɬ
ɡɚɞɟɰɚɜɪɢɫɤɧɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨɧɚɦɥɚɞɟɠɬɚɢɫɩɨɪɬɚ
ɉɨ ɧɟɝɨ ɫɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ
ɛɟɡɩɥɚɬɧɢ ɡɚɧɢɦɚɧɢɹ ɩɨ
ɫɜɨɛɨɞɧɚ ɛɨɪɛɚ ɡɚ ɞɟɰɚɬɚ
ɨɬ ɋɉɂ ´ɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ´ ɫ
ȼɚɪɧɟɧɰɢ
ɉɪɨɟɤɬɴɬɫɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɨɬ
ɋɄɩɨɛɨɪɛɚɂɫɬɴɪɌɭɬɪɚ-

ɤɚɧɜɩɚɪɬɧɶɨɪɫɬɜɨɫɴɫɋɉɂ
ÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɫȼɚɪɧɟɧɰɢ
ɜɩɟɪɢɨɞɚɨɬɦɚɪɬɞɨɧɨɟɦɜɪɢɝɢɟɧɚɫɬɨɣɧɨɫɬ
ɥɟɜɚ
ɋɉɂ ´ɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ´ ɜ ɫ
ȼɚɪɧɟɧɰɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɫɩɨɪɬɧɚɬɚ ɛɚɡɚ ɢ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚ 
ɞɟɰɚ ɡɚ ɫɮɨɪɦɢɪɚɧɟ ɧɚ 
ɝɪɭɩɢɩɨɞɟɰɚ
Ɂɚɧɢɦɚɧɢɹɬɚ ɳɟ ɫɟ ɜɨɞɹɬ
ɨɬ Ⱥɧɝɟɥ Ɋɨɣɛɨɜ ɢ ɋɚɲɤɨ
Ɂɦɟɟɜ

рането на тези нормативни
промени са необходими 27,5
млн. лв., като 26,8 млн. лв. от
тях са осигурени за сметка на
намалението към 01.01.2016 г.
с 10 069 деца в детски градини,

ЗДБРБ за 2016 година. Предвидени са средства за осем
центъра за настаняване от
семеен тип за деца/младежи
с увреждания с потребност от
постоянни медицински грижи

на стандартите за специализираните институции и за социалните услуги от резидентен тип
за лица с ментални увреждания (умствена изостаналост,
психични разстройства и деменция), с 15% - за център за
настаняване от семеен тип за
деца/младежи с увреждания.
Местата в специализираните
институции се намаляват с 369,
а местата за социалните услуги, предоставяни в общността,
се увеличават с 487.
Стандартът за читалищата се
увеличава с 3% и е предвидено
повишаване на субсидираните
бройки с 80 във връзка с новорегистрирани читалища и
разкриване на нови дейности
в съществуващите.
Стандартите за делегираните
от държавата дейности с натурални и стойностни показатели
през 2017 г. са съгласувани с
Националното сдружение на
общините в Република България.
“ТГ”

Приети са стандарти за
делегираните от държавата
дейности с натурални и
стойностни показатели през 2017 г.
със 7027 ученици в различните
форми на обучение и с 548
ученици в общежития съгласно
информационната система на
МОН.
Средствата за социалните
дейности в общините се завишават с 11,0 млн. лв. спрямо

в Габрово, Монтана, Перник,
Пловдив, Русе, Търговище и
Столична община.
Въвежда се нова социална
услуга – дневен център за деца
и/или пълнолетни лица с тежки
множествени увреждания. С
10% се увеличават размерите

“ТГ”
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21 - 27.04.2016 г.

"Да изчистим България"
Областната епизоотична комисия за
тази година е на 4 юни
област Силистра предписа мерки срещу
заболяването нодуларен дерматит
В
ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚ ɡɚɥɚ
ɧɚ Ɉɛɥɚɫɬɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟ ɫɩɟɲɧɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ
ɧɚ Ɉɛɥɚɫɬɧɚɬɚ ɟɩɢɡɨɨɬɢɱɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹ ɡɚ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɫɜɢɤɚɧɨ ɨɬ ɧɟɣɧɢɹ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɝɧɋɬɨɹɧȻɨɧɟɜ
±ɨɛɥɚɫɬɟɧɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɚɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɁɚɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɞɨɤɥɚɞɜɚ ɞɪ ɋɟɛɚɯɬɢɧ ɏɚɥɢɞ±ɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚɈɛɥɚɫɬɧɚ
ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ ɧɚ
ɯɪɚɧɢɬɟɡɚɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
 ɉɪɟɞ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹɬɚɬɨɣɩɪɟɞɫɬɚɜɢɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟɬɨ Äɡɚɪɚɡɟɧ ɧɨɞɭɥɚɪɟɧ
ɞɟɪɦɚɬɢɬ³ɤɨɟɬɨɫɟɟɩɨɹɜɢɥɨ
ɧɚɫɤɨɪɨ ɡɚ ɩɪɴɜ ɩɴɬ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ± ɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɨ ɜ ɞɜɟ
ɨɝɧɢɳɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬ ɏɚɫɤɨɜɨ ɚ
ɩɨɫɥɟ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢ  ɜ ɨɛɥɚɫɬ
ɋɬɚɪɚɁɚɝɨɪɚȻɨɥɟɫɬɬɚɤɨɹɬɨ
ɟɧɟɥɟɱɢɦɚɩɪɢɠɢɜɨɬɧɢɬɟɧɨ
ɧɟ ɟ ɨɩɚɫɧɚ ɡɚ ɯɨɪɚɬɚ ɟ ɧɚɥɢɱɧɚɜɞɜɟɫɴɫɟɞɧɢɫɬɪɚɧɢ±
ɌɭɪɰɢɹɢȽɴɪɰɢɹɁɚɛɨɥɟɥɢɬɟ
ɠɢɜɨɬɧɢ ɫɟ ɢɡɬɪɟɛɜɚɬ ɤɨɟɬɨ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬ
ɨɬ ɜɡɟɦɚɧɟɬɨ ɧɚ ɦɟɪɤɢ ɨɬ
ɞɴɪɠɚɜɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɢɬɟ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɋɩɨɪɟɞɪɟɲɟɧɢɹɬɚɧɚɈɛɥɚɫɬɧɚɬɚ ɟɩɢɡɨɨɬɢɱɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹ ɞɨ ɤɪɚɹ ɧɚ ɫɟɞɦɢɰɚɬɚ
ɫɜɨɢ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɩɪɨɜɟɞɚɬɢɬɟɜɪɟɝɢɨɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɟɩɢɡɨɨɬɢɱɧɢɤɨɦɢɫɢɢ
Ɇɟɠɞɭɜɪɟɦɟɧɧɨɳɟɫɚɡɚɛɪɚɧɟɧɢɩɚɡɚɪɢɢɢɡɥɨɠɛɢɫɟɞɪɢ
ɩɪɟɠɢɜɧɢɠɢɜɨɬɧɢȾɴɪɠɚɜɧɜɢɬɟɩɪɚɤɬɢɤɭɜɭɳɢɜɟɬɟɪɢɧɚɪɢɜɟɱɟɜɥɢɡɚɬɜɞɟɣɫɬɜɢɟɡɚ
ɧɟɡɚɛɚɜɧɢɤɥɢɧɢɱɧɢɩɪɟɝɥɟɞɢ
ɩɨ ɨɛɟɤɬɢ ɫ ɠɢɜɨɬɧɢ ɓɟ
ɛɴɞɚɬ ɚɧɝɚɠɢɪɚɧɢ ɤɦɟɬɨɜɟ
ɢ ɤɦɟɬɫɤɢ ɧɚɦɟɫɬɧɢɰɢ ɡɚ ɞɚ
ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɬɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɛɨɥɟɫɬɬɚɤɚɤɬɨɢɞɚɫɴɛɟɪɚɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɫ
ɰɟɥɨɛɪɚɬɧɚɜɪɴɡɤɚɤɨɹɬɨɞɚ
ɫɬɢɝɧɟɞɨɈȻȾɏ±ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ȼ ɯɨɞ ɳɟ ɟ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɹ
ɧɚɟɞɪɢɬɟɩɪɟɠɢɜɧɢɠɢɜɨɬɧɢ
ÄɄɨɥɤɨɬɨ ɩɨɪɚɧɨ ɫɬɚɧɟ
ɨɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɛɨɥɟɫɬɬɚ
ɬɨɥɤɨɜɚɩɨɥɟɫɧɨɫɬɚɜɚɥɨɤɚɥɢɡɢɪɚɧɟɬɨ ɣ ɬɴɣ ɤɚɬɨ  ɩɪɢ
ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɜɨɞɢ ɞɨ ɬɟɠɤɢ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ³ ɡɚɹɜɢ ɞɪ ɏɚɥɢɞ ɩɪɟɞ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ Ɉɛɥɚɫɬɧɚɟɩɢɡɨɨɬɢɱɧɚɤɨɦɢɫɢɹ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ Ɍɨɣ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢ ɧɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɢɹɭɩɪɚɜɢɬɟɥɡɚɛɴɪɡɚɬɚɪɟɚɤɰɢɹɩɪɢɫɜɢɤɜɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɧɚɬɚ ɟɩɢɡɨɨɬɢɱɧɚ
ɤɨɦɢɫɢɹ ɡɚ ɞɚ ɫɬɚɪɬɢɪɚɬ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɬɚɩɨɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚ

ÄɆɈɋȼɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɳɟɫɟ
ɜɤɥɸɱɢ ɜ ɥɨɝɢɫɬɢɱɧɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɳɟ ɨɫɢɝɭɪɢ 
ɯɢɥ ɥɜ ɡɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚ  Ⱦɚ
ɢɡɱɢɫɬɢɦ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɡɚɟɞɧɨ´
Ɍɨɜɚ ɤɚɡɚ ɦɢɧɢɫɬɴɪɴɬ ɧɚ
ɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚɢɜɨɞɢɬɟɂɜɟɥɢɧɚ ȼɚɫɢɥɟɜɚ ɜ ɦɢɧɚɥɨɬɨ
ɩɪɟɞɚɜɚɧɟÄɌɚɡɢɧɟɞɟɥɹ³Ɍɹ
ɨɬɛɟɥɹɡɚɱɟɩɪɟɡɝɩɪɢɨɪɢɬɟɬɜɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟɬɨɳɟɫɚ
ɡɚɳɢɬɟɧɢɬɟɬɟɪɢɬɨɪɢɢɤɨɢɬɨ
ɫɚɫɴɫɫɩɟɰɢɚɥɧɨɡɧɚɱɟɧɢɟɡɚ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɨɬɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ
ɂɜɟɥɢɧɚȼɚɫɢɥɟɜɚɫɟɧɚɞɹɜɚ
ɱɟɩɨɜɟɱɟɞɟɰɚɳɟɫɟɜɤɥɸɱɚɬ
ɡɚɳɨɬɨ ɬɨɜɚ ɝɢ ɭɱɢ ɡɚ ɩɚɡɹɬ
ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ
Ɍɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟɬɨ
ɳɟɟɧɚɸɧɢɚɪɟɲɟɧɢɟɬɨ
ɡɚ ɬɚɡɢ ɞɚɬɚ ɟ ɩɪɨɞɢɤɬɭɜɚɧɨ
ɨɬɠɟɥɚɧɢɟɬɨɋɜɟɬɨɜɧɢɹɞɟɧ
ɧɚ ɨɤɨɥɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ  ɸɧɢ ɞɚ
ɛɴɞɟɩɨɫɪɟɳɧɚɬ³ɧɚɱɢɫɬɨ³
Ɂɚ ɩɟɬɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɜ ɤɨɢɬɨ
ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ
ɤɚɦɩɚɧɢɹɧɚE79ÄȾɚɢɡɱɢɫɬɢɦ

Правителството
одобри допълнителни
разходи в размер на
300 000 лв. по бюджета
на Министерството на
културата. Средствата са
предвидени в централния
бюджет за реализиране на
дейностите по програмата „Глобални библиотеки”.
Тя е продължение на приключилия проект „Глобални
библиотеки – България”,
реализиран с подкрепата
на фондация „Бил и Мелинда
Гейтс”.

“ТГ”

Стартира специализирана
полицейска операция по
безопасност на движението

ɦɟɪɤɢɬɟɡɚɫɩɪɚɜɹɧɟɫɜɴɡɧɢɤɧɚɥɢɹɩɪɨɛɥɟɦɫɴɫɡɚɪɚɡɧɢɹ
ɧɨɞɭɥɚɪɟɧɞɟɪɦɚɬɢɬ
ȿɞɧɚɨɬɜɴɡɦɨɠɧɢɬɟɩɪɢɱɢɧɢɡɚɩɨɹɜɚɧɚɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟɬɨ
ɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɨ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɚ
ɠɢɜɨɬɧɢɜɴɩɪɟɤɢɱɟɬɨɜɚɧɟɟ
ɩɨɬɜɴɪɞɟɧɨɩɨɧɢɤɚɤɴɜɧɚɱɢɧ
ɞɨɦɨɦɟɧɬɚ
Ȼɨɥɟɫɬɬɚɫɟɩɪɟɧɚɫɹɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɥɟɫɧɨɤɚɬɨɨɫɧɨɜɟɧ
ɩɪɟɧɨɫɢɬɟɥ ɫɚ ɤɪɴɜɨɫɦɭɱɟɳɢɬɟ ɧɚɫɟɤɨɦɢ ɤɭɥɢɤɨɢɞɢ
ɦɭɯɢɤɨɦɚɪɢɤɴɪɥɟɠɢ ɧɨɫɟ
ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɹɜɚɢɩɪɢɤɨɧɬɚɤɬ
ɦɟɠɞɭɠɢɜɨɬɧɢɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟ
ɩɪɟɧɟɫɟɧɚɢɦɟɯɚɧɢɱɧɨ
ɇɚ ɩɨɫɥɟɞɧɨɬɨ ɫɢ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ  ɚɩɪɢɥ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢ
ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ
ɧɚ ɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨ ɢ ɯɪɚɧɢɬɟ
ɡɚɝɜɪɚɡɦɟɪɧɚ
ɦɥɧ ɥɜ ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚɧɟ
ɢ ɥɢɤɜɢɞɢɪɚɧɟ ɧɚ ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟɬɨ ɡɚɪɚɡɟɧ ɧɨɞɭɥɚɪɟɧ
ɞɟɪɦɚɬɢɬ ɡɚ ɢɡɩɥɚɳɚɧɟ ɧɚ

ɨɛɟɡɳɟɬɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢ ɧɚ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɨ ɭɛɢɬɢ
ɟɞɪɢ ɩɪɟɠɢɜɧɢ ɠɢɜɨɬɧɢ ɢ
ɡɚ ɫɭɪɨɜɢɧɢ ɞɨɛɢɬɢ ɨɬ ɬɹɯ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɢɬɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɳɟ
ɛɴɞɚɬ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢ ɡɚ ɫɦɟɬɤɚ
ɧɚ ɪɟɡɟɪɜɚ ɡɚ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ
ɢɢɥɢ ɧɟɨɬɥɨɠɧɢ ɪɚɡɯɨɞɢ ɜ
ɱɚɫɬɬɚ ɡɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɹɜɚɧɟ
ɨɜɥɚɞɹɜɚɧɟ ɢ ɩɪɟɨɞɨɥɹɜɚɧɟ
ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɢɬɟ ɨɬ ɛɟɞɫɬɜɢɹ
ɩɨɱɥɚɥɪɚɡɞɟɥ,,ɬ
ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɞɴɪɠɚɜɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɡɚɝɨɞɢɧɚ
ɋɴɝɥɚɫɧɨ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɬɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɨɛɟɡɳɟɬɟɧɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɭɛɢɬɢɬɟ
ɠɢɜɨɬɧɢ ɜ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢɬɟ
 ɨɝɧɢɳɚ ɧɚ ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟɬɨ
ɡɚɪɚɡɟɧɧɨɞɭɥɚɪɟɧɞɟɪɦɚɬɢɬ
ɩɨɟɞɪɢɬɟɩɪɟɠɢɜɧɢɠɢɜɨɬɧɢ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢɬɟ ɏɚɫɤɨɜɨ ɋɬɚɪɚ Ɂɚɝɨɪɚ ɢ
ɉɥɨɜɞɢɜɈɬɬɨɜɚɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟ
ɫɚɡɚɫɟɝɧɚɬɢɝɨɜɟɞɚɜ
ɮɟɪɦɢ ɋ ɰɟɥ ɨɜɥɚɞɹɜɚɧɟ

Осигурените средства
позволяват надграждане
на получените до момента
резултати – по програмата „Глобални библиотеки –
България“ са включени 960
обществени библиотеки в
911 градове и села в страната, внедрени са общо 13
492 единици компютърно и
телекомуникационно оборудване, от които 4395 са
компютри за граждани, и
е осигурен интернет достъп. Осъществени са над
3000 индивидуални участия

на библиотекари в обучения за придобиване на ИКТ
умения и предоставяне на
иновативни библиотечни
услуги. Оборудвани са 50
обучителни центъра.
Програма „Глобални библиотеки – България“ донесе
реални и значими промени
в живота както на потребителите, така и на служителите в библиотеките.
Библиотеките по програмата подпомогнаха социалното включване на групи,
при които често липсват

От началото на седмицата сектор „Пътна полиция”
стратира специализирана
полицейска операция по
безопасност на движението в Силистренска област.
Акцията се провежда в
цялата страна и е част
от европейска операция на
всички държави – членки на
TISPOL – европейската мрежа на службите на Пътна
полиция.
Пътните полицаи ще следят за управление на МПС
след употреба на алкохол
или от неправоспособни
водачи. Ще се проверяват
задължителните документи
на шофьорите, наличието
на застраховка „Гражданска
отговорност”, техническото състояние на автомоби-

ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟɬɨ ɜɴɜ ɜɫɢɱɤɢ ɡɚɫɟɝɧɚɬɢ ɨɛɟɤɬɢ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɠɢɜɨɬɧɢɬɟɩɨɤɚɡɚɥɢɤɥɢɧɢɱɧɢɩɪɢɡɧɚɰɢɢɤɨɧɬɚɤɬɧɢɬɟɫ
ɬɹɯɞɚɛɴɞɚɬɭɦɴɪɬɜɹɜɚɧɢɩɨ
ɯɭɦɚɧɟɧɧɚɱɢɧ
ȿɩɢɡɨɨɬɢɱɧɚɬɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ
ɜ ɫɴɫɟɞɧɢɬɟ Ɍɭɪɰɢɹ Ƚɴɪɰɢɹ
ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ ɫɟ
ɭɫɥɨɠɧɹɜɚ ɢ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ
ɛɴɪɡɨɬɨ ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚ
ɛɨɥɟɫɬɬɚ ɟ ɫɴɡɞɚɞɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɡɚɩɨɜɢɲɟɧɚɟɩɢɡɨɨɬɢɱɧɚɝɨɬɨɜɧɨɫɬɜɨɛɥɚɫɬɢɬɟ
ɝɪɚɧɢɱɟɳɢɫɬɟɡɢɫɬɪɚɧɢɉɪɢ
ɭɫɥɨɜɢɟ ɱɟ ɧɟ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɹɬ
ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɧɟ ɧɚ ɫɩɟɲɧɢ ɢ
ɛɴɪɡɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɨɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚɧɟɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɬɨ ɢ ɥɢɤɜɢɞɢɪɚɧɟ ɧɚ
ɛɨɥɟɫɬɬɚ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɬɟɪɢɬɨнспектори на НАП започɪɢɹɬɨɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɬɨɣ
ват проверки на фирми,
ɜɫɬɪɚɧɚɬɚɛɢɞɨɜɟɥɨɞɨɡɧɚсобственици на 5500 лукɱɢɬɟɥɧɢɫɬɨɩɚɧɫɤɢɢɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ ɡɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨ созни автомобили, посочени от тях
като служебни активи, които се
ɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞɫɬɜɨ
използват единствено за служебни
цели. Данните на приходната агенция сочат, че всички автомобили са
на висока стойност от престижни
марки, но компаниите не са отчели
никакво лично ползване на лимузините от началото на годината
до момента. В хода на проверките
други възможности за дос- ще се проследи какъв е пробегът
тъп до информационните на возилата и дали има надлежно
технологии. Самите биб- счетоводно отчитане на движенилиотекари вече могат да ето на колите, допълват от НАП.
консултират, обучават и Ако не може да бъде доказано с
подпомагат гражданите документи и счетоводни записи
за работа с информация в ползване единствено за служебни
цели, на компаниите ще бъде наинтернет.
МК и МТИТС, чрез своите числен ДДС за личната употреба.
В НАП вече работят и по селекпредставители в управляващите органи на фонда- тирането на компании, регистриция „Глобални библиотеки рани по ДДС, в чиито активи има
– България”, ще следят множество и на висока стойност
за целесъобразното из- превозни средства и недвижими
ползване на отпуснатите имоти, за които не се отчита никакво лично ползване, включително
средства.
“ТГ”
имущество на лизинг.

Отпускат се 300 000 лв. за развитие на програмата „Глобални библиотеки – България“

В

Ȼɴɥɝɚɪɢɹ³ɫɟɟɩɪɟɜɴɪɧɚɥɚɜ
ɧɚɣɦɚɳɚɛɧɚɬɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɱɟɫɤɚ ɚɤɰɢɹ Ⱦɨɫɟɝɚ ɟ ɩɨɞɤɪɟɩɟɧɚɨɬɧɚɞɞɭɲɢ
ɂɩɪɟɡɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɫɟɨɱɚɤɜɚ
ɜ ɧɟɹ ɞɚ ɭɱɚɫɬɜɚɬ ɜɫɢɱɤɢɬɟ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɢɨɛɥɚɫɬɧɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɇɢɧɢɫɬɴɪ ȼɚɫɢɥɟɜɚ ɫɴɨɛɳɢ ɱɟ ɩɪɟɡ  ɝ ɆɈɋȼ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɳɟɫɟɜɤɥɸɱɢɜ
ɥɨɝɢɫɬɢɱɧɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɳɟɨɫɢɝɭɪɢɯɢɥɥɜɱɪɟɡ
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɬɨɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟɩɨɨɩɚɡɜɚɧɟɧɚ
ɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚ
ɥɜɨɬɬɹɯɫɚɡɚɤɭɩɭɜɚɧɟɧɚɜɚɭɱɟɪɢɡɚɝɨɪɢɜɨɡɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɚɧɟɞɨɞɟɩɚɬɚɧɚ
ɫɴɛɪɚɧɢɬɟɨɬɩɚɞɴɰɢɈɫɬɚɧɚɥɢɬɟɫɚɡɚɤɭɩɭɜɚɧɟɧɚɱɭɜɚɥɢ
ɢ ɪɴɤɚɜɢɰɢ Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ
ɆɈɋȼ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚ ɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɧɚɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚɤɚɬɨɞɟɩɚɬɚɧɟ
ɫɴɛɢɪɚɬɬɚɤɫɢɡɚɞɟɩɨɧɢɪɚɧɟ
ɧɚɫɴɛɪɚɧɢɬɟɨɬɩɚɞɴɰɢ

лите, използването на обезопасителни колани и др.
Активният контрол, който ще продължи до 24
април, е с акцент върху
спазването на правилата
за движение в малките
населени места, по третокласната и общинската
пътна мрежа.
От началото на годината
до 17 април в Силистренска
област са регистрирани
101 пътнотранспортни
произшествия, от които
24 тежки. Загинали са 2 и
са ранени 31 граждани. За
същия период на миналата
година автопроизшествията са били 98 – 25 от
които тежки, с 6 загинали
и 28 ранени.
“ТГ”

НАП започва проверки за
данък „уикенд“
Фирми ще доказват, че ползват
само за бизнес 5500 луксозни коли

И

Фирмите могат да посочат в
ДДС документите си, които ще
подадат пред НАП пропорцията, в
която използват фирмени активи
за лични нужди. Ревизорите на
приходната администрация на
този етап няма да изследват т.нар.
непарични доходи на собственици
и служители на фирмите от гледна
точка облагането с данък върху
доходите и осигурителни вноски
преди да бъдат приети очакваните
промени в данъчното законодателство, които третират тези въпроси.
„Компаниите имат шанс сами
да декларират дължимия данък за
лично ползване, това е много поудобно и ефективно в сравнение с
процедурата по ревизия. НАП има
достъп до много информационни
бази, включително тези на КАТ и
за пробега на автомобилите при
годишните технически прегледи.
Почти винаги тази информация
не съвпада със счетоводството на
фирмата“ каза по повод на започващите проверки директорът на
дирекция „Контрол“ в НАП Васил
Панов.
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ɬɞɨɚɩɪɢɥɜɫ
Ɋɢɛɚɪɢɰɚɫɟɩɪɨɜɟɞɟ
ɝɨɥɟɦɢɹɬ ɮɢɧɚɥ ɧɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟ
ɩɨɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ,7 Ɂɧɚɣɤɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɤɚɬɚ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɜ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɨɬɨ
ɭɱɢɥɢɳɟ ɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ
Ⱥɧɧɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ ȼ ɧɟɝɨ ɫɟ
ɜɤɥɸɱɢɯɚ ɜɫɢɱɤɢ ɭɱɟɧɢɰɢ
ɤɥɚɫɢɪɚɧɢ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɧɢɬɟ
ɤɪɴɝɨɜɟ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢɬɟ Ⱥ ɢ

О

ȼɉɪɟɞɫɬɨɢɨɬɞɨɦɚɣ
ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɬɧɚɪ ɦɚɥɴɤɮɢɧɚɥɧɚɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨ
ɡɚɤɥɚɫɢɪɚɧɢɬɟɜɝɪɭɩɚɋ
ɈɬɋɈɍÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ³ɞɨ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɤɪɴɝɫɚɞɨɩɭɫɧɚɬɢɞɜɚɦɚɭɱɟɧɢɰɢɇɢɤɨɥɚ
ɋɚɲɟɜɌɨɞɨɪɨɜɨɬɚɤɥɚɫɢ
ɇɢɤɨɥɚɣ Ɇɢɥɟɧɨɜ Ɏɢɥɢɩɨɜ
ɨɬɚɤɥɚɫ
ɇɚɚɩɪɢɥɬɟɬɪɹɛɜɚɲɟ
ɡɚ ɞɜɚ ɱɚɫɚ ɞɚ ɫɴɡɞɚɞɚɬ
ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɩɨɫɨɱɟɧɚ ɬɟɦɚ

ɚ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ
ɠɭɪɢ ɞɚ ɡɚɳɢɬɹɬ ɫɜɨɢɬɟ
ɩɪɨɟɤɬɢɋɪɴɱɧɨɫɬɢɥɟɤɨɬɚ
ɩɪɢɪɚɛɨɬɚɫ,7ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɬɟ
ɩɨɤɚɡɚɯɚɧɚɲɢɬɟɜɴɡɩɢɬɚɧɢɰɢɦɧɨɝɨɧɚɞɞɴɪɠɚɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢɬɟ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ
ɤɨɦɟɧɬɢɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɬɨ
ɢɦ Ⱥɧɧɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ ɤɨɹɬɨ
ɢɦ ɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥ ɢ ɝɢ ɟ
ɩɨɞɝɨɬɜɹɥɚ ɡɚ ɬɨɜɚ ɜɚɠɧɨ
ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɇɢɤɨɥɚɢɇɢɤɨɥɚɣɜɦɴɤɧɚɯɚɜɫɜɨɢɬɟɩɪɨ-

ɟɤɬɢɩɪɨɝɪɚɦɟɧɤɨɞɧɚ9LVXDO
%DVLFɄɨɞɴɬɢɦɛɟɫɢɡɱɢɫɬɟɧ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ ɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚɬɚ
ɛɟɨɛɹɫɧɟɧɚɩɨɞɪɨɛɧɨɩɪɟɞ
ɤɨɦɢɫɢɹɬɚ
ȼɤɪɚɣɧɨɬɨɤɥɚɫɢɪɚɧɟɦɥɚɞɢɬɟɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɩɪɨɝɪɚɦɢɫɬɢ ɡɚɫɥɭɠɢɯɚ ɢ ɩɪɢɡɨɜɢɬɟ
ɦɟɫɬɚ ɇɢɤɨɥɚɣ Ɏɢɥɢɩɨɜ ɟ
ɧɚɩɴɪɜɨɦɹɫɬɨɩɪɢɫɟɞɦɨɤ- ɉɪɚɡɧɢɤɧɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɬɚɛɟɩɪɨɜɟɞɟɧɜɈɍɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢ
ɥɚɫɧɢɰɢɬɟɚɇɢɤɨɥɚɌɨɞɨɪɨɜ Ɇɟɬɨɞɢɣɜɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
 ɬɪɟɬɢ ɩɪɢ ɲɟɫɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ
ɍɱɚɫɬɢɟɬɨɜɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨ
ɛɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɨɫɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚ ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɤɨɹɬɨɜɢɧɚɝɢɟɩɨɞɤɪɟɩɹɥɚ ɦɥɚɞɢɬɟ ɬɚɥɚɧɬɢ ɜ
ɝɪɚɞɚ ɧɢ ɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɟ
ɪɚɡɯɨɞɢɛɹɯɚɨɛɟɡɩɟɱɟɧɢɨɬ
ɋɈɍÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ³ɞɨɩɴɥɧɢȽɟɨɪɝɢɟɜɚ
ɑɟɫɬɢɬɨ ɧɚ ɤɥɚɫɢɪɚɧɢɬɟ
ɩɨɠɟɥɚɜɚɦɟ ɢɦ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɭɫɩɟɯɢɜɨɛɥɚɫɬɬɚɧɚ
,7ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɬɟ
ɇɚɫɧɢɦɤɚɬɚ
Ⱦɜɚɦɚɬɚ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢ 
ɇɢɤɨɥɚ Ɍɨɞɨɪɨɜ ɢ ɇɢɤɨɥɚɣ
Ɏɢɥɢɩɨɜ ɫ ɞɨɰ Ʉɪɚɫɢɦɢɪɚ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ   ɟɞɢɧ ɨɬ ɨɪ
ȾɢɦɟɧɚɉɟɬɴɪȺɧɝɟɥɢȿɪɜɢɧɦɥɚɞɢɩɪɢɪɨɞɨɡɚɳɢɬɧɢɰɢ
ɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɫɴɫɬɟ
ɢɱɢɬɚɬɟɥɢɧɚɱɢɬɚɥɢɳɧɚɬɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɜɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
ɫɟɩɪɢɫɴɟɞɢɧɢɯɚɤɴɦɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɇɚɩɪɚɜɢ
ɡɚɧɢɟɬɨɤɨɹɬɨɫɩɨɞɟɥɢɱɟ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɬɟ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫ ɡɟɥɟɧ#ɬɜɨɹɬɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɢɆɚɪɚɬɨɧɚɧɚɱɟɬɟɧɟɬɨɢ
ɡɚɫɚɞɢɯɚɟɥɢɩɨɞɚɪɟɧɢɨɬɇɚɞɤɚɋɬɟɮɚɧɨɜɚ
ɥɟɤɨɬɚ ɪɚɛɨɬɹɬ ɢ ɩɢɲɚɬ
ɨɬɫɴɳɨɬɨɫɟɥɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɟɧɤɨɞ

Старт на информационната кампания „Успешни ЗАЕДНО“
В Главиница:

В Тутракан:
на работните места и да
рефлектира положително
върху производителността
на труда в предприятията.
Процедурата също така
цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като
подкрепи работодателите
чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел
запазване на тяхната заетост и повишаване нивата
на устойчива заетост,
когато работното място
е извън населеното място
на тяхната месторабота.
Веселин Митев от Бюро
по труда Главиница пред-

лавиница домакинства
първата от цикъла
информационни срещи
на тема „Европейски възможности за бизнеса през
2016“, която организира
Областен информационен
център – Силистра. Партньорското събитие бе съвместно с Дирекция "Бюро по
труда" - Тутракан, филиал
Главиница.
Информационният ден
започна с работна среща
с ръководството на общинската администрация
в Главиница. Пред вр.и.д.
кмет на общината Сюзан
Хасан и нейния екип бяха
представени предстоящи
възможности за реализиране на общински проекти.
Обсъдени бяха и темите
за бъдещи информационни
срещи, които да бъдат от
полза за различните заинтересовани организации и
лица от общината.
Възможности за финансиране на бизнеспроекти
по Оперативните програми
представи Елена Стоянова,
експерт в ОИЦ-Силистра, като акцентът беше
поставен върху актуалната покана за подаване

Г

на проектни предложения
от работодатели „Добри
и безопасни условия на
труд“ по ОП „Развитие на
човешките ресурси“. Целта
на процедурата е да бъде
подобрена работната среда в предприятията, чрез
осигуряването на добри и
безопасни условия на труд,
както и ефективни и гъвкави форми на организация
на труд и управлението на
човешките ресурси, което
от своя страна се очаква
да подобри качеството

стави пред работодатели
и безработни лица европейски и национални възможности за разкриване
на нови работни места
чрез субсидирана заетост,
за провеждане на платени
стажове и включване в
обучения. Безработните
бяха призовани да търсят
активно информация, да
участват в предлаганите
мерки и да повишават своите трудови компетенции
и умения.

ɦɟɫɬɨɪɚɛɨɬɚ
ɊɭɦɹɧɚɄɚɩɢɧɱɟɜɚɢɌɨɞɨɪɤɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚɨɬȻɸɪɨɩɨɬɪɭɞɚɌɭɬɪɚɤɚɧɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚɩɪɟɞ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ ɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ
ɥɢɰɚɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɡɚɪɚɡɤɪɢɜɚɧɟ
ɧɚ ɧɨɜɢ ɪɚɛɨɬɧɢ ɦɟɫɬɚ ɱɪɟɡ
ɫɭɛɫɢɞɢɪɚɧɚɡɚɟɬɨɫɬɡɚɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɧɚɩɥɚɬɟɧɢɫɬɚɠɨɜɟ
ɢɜɤɥɸɱɜɚɧɟɜɨɛɭɱɟɧɢɹȻɟɡɪɚɛɨɬɧɢɬɟɛɹɯɚɩɪɢɡɨɜɚɧɢɞɚ
ɬɴɪɫɹɬɚɤɬɢɜɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɞɚ ɭɱɚɫɬɜɚɬ ɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɧɢɬɟ
ɦɟɪɤɢ ɢ ɞɚ ɩɨɜɢɲɚɜɚɬ ɫɜɨɢɬɟ ɬɪɭɞɨɜɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɢ
ɭɦɟɧɢɹ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɟɫɴɫɬɨɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚ ɫɪɟɳɚ
ɧɚ ɬɟɦɚ Äȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɡɚɛɢɡɧɟɫɚɩɪɟɡ
³ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚɨɬɈɛɥɚɫɬɟɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧ ɰɟɧɬɴɪ
± ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɜ ɩɚɪɬɧɶɨɪɫɬɜɨ
ɫ Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ Ȼɸɪɨ ɩɨ ɬɪɭɞɚ
 Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɤɚɬɨ ɰɟɥɬɚ ɟ ɞɚ
ɫɟ ɪɚɡɲɢɪɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚ
ɢ ɞɚ ɫɟ ɨɛɯɜɚɧɟ ɢ ɬɟɦɚɬɚ ɡɚ
ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɧɚɡɚɟɬɨɫɬ
ɋɴɛɢɬɢɟɬɨ ɟ ɱɚɫɬ ɨɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚ
ɤɚɦɩɚɧɢɹɧɚɦɪɟɠɚɬɚɨɬɈɂɐ
ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɩɨɞ ɧɚɞɫɥɨɜ Äɍɫɩɟɲɧɢ ɁȺȿȾɇɈ³ ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɚɬɚɟɧɚɫɨɱɟɧɚɤɴɦɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɛɢɡɧɟɫɚɢɩɪɨɬɢɱɚ
ɜɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚɜɩɟɪɢɨɞɚ
ɦɚɪɬ±ɦɚɣ
Ⱥɧɚ Ʉɚɪɚɞɠɨɜɚ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ
ɧɚɈɂɐɋɢɥɢɫɬɪɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢ
ɰɟɥɢɬɟ ɢ ɧɚɱɢɧɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹ Äɍɫɩɟɲɧɢ ɁȺȿȾɇɈ³
ȼɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ
ɧɚ ɛɢɡɧɟɫɩɪɨɟɤɬɢ ɩɨ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ
ȿɥɟɧɚ ɋɬɨɹɧɨɜɚ ɟɤɫɩɟɪɬ ɜ
Ɉɂɐɋɢɥɢɫɬɪɚɤɚɬɨɚɤɰɟɧɬɴɬ
ɛɟɲɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɜɴɪɯɭ ɚɤɬɭɚɥɧɚɬɚ ɩɨɤɚɧɚ ɡɚ ɩɨɞɚɜɚɧɟ
ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ ÄȾɨɛɪɢ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɚ ɬɪɭɞ³ ɩɨ
Ɉɉ ÄɊɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɱɨɜɟɲɤɢɬɟ
ɪɟɫɭɪɫɢ³ɐɟɥɬɚɧɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚɟɞɚɛɴɞɟɩɨɞɨɛɪɟɧɚɪɚɛɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɚ
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ɱɪɟɡɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɬɨɧɚɞɨɛɪɢ
ɢɛɟɡɨɩɚɫɧɢɭɫɥɨɜɢɹɧɚɬɪɭɞ
ɤɚɤɬɨ ɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢ ɢ ɝɴɜɤɚɜɢ
ɮɨɪɦɢɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɧɚɬɪɭɞ
ɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨɧɚɱɨɜɟɲɤɢɬɟ
ɪɟɫɭɪɫɢɤɨɟɬɨɨɬɫɜɨɹɫɬɪɚɧɚ
ɫɟɨɱɚɤɜɚɞɚɩɨɞɨɛɪɢɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɬɟ ɦɟɫɬɚ ɢ
ɞɚ ɪɟɮɥɟɤɬɢɪɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɨ
ɜɴɪɯɭɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɧɨɫɬɬɚɧɚ
ɬɪɭɞɚɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɚ
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ ɫɴɳɨ ɬɚɤɚ
ɰɟɥɢɞɚɧɚɫɴɪɱɢɝɟɨɝɪɚɮɫɤɚɬɚ
ɦɨɛɢɥɧɨɫɬɧɚɪɚɛɨɬɧɚɬɚɫɢɥɚ
ɜ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɤɚɬɨ ɩɨɞɤɪɟɩɢ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢɬɟɱɪɟɡɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɧɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɧɚɟɬɢɬɟ
ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɚ ɥɢɰɚ ɜɤɥ
ɫ ɰɟɥ ɡɚɩɚɡɜɚɧɟ ɧɚ ɬɹɯɧɚɬɚ
ɡɚɟɬɨɫɬɢɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɧɢɜɚɬɚ
ɧɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɚ ɡɚɟɬɨɫɬ ɤɨɝɚɬɨ
ɪɚɛɨɬɧɨɬɨ ɦɹɫɬɨ ɟ ɢɡɜɴɧ ɧɚɫɟɥɟɧɨɬɨ ɦɹɫɬɨ ɧɚ ɬɹɯɧɚɬɚ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹɬɞɟɧɩɪɢɤɥɸɱɢɫɪɚɛɨɬɧɚɫɪɟɳɚɫɟɤɫɩɟɪɬɢɨɬɈɛɳɢɧɫɤɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɜɌɭɬɪɚɤɚɧɉɪɟɞɬɹɯ
ɛɹɯɚɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɡɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟ
ɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢɩɪɨɟɤɬɢɩɨɉɊɋɊ
±ɩɨɞɦɹɪɤɚÄɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢɜ
ɫɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɬɨ
ɢɥɢɪɚɡɲɢɪɹɜɚɧɟɬɨɧɚɜɫɢɱɤɢ
ɜɢɞɨɜɟɦɚɥɤɚɩɨɦɚɳɚɛɢɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ´ ɡɚ ɨɛɳɢɧɢ ɨɬ
ɫɟɥɫɤɢɪɚɣɨɧɢɢÄɉɪɨɭɱɜɚɧɢɹɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɫɜɴɪɡɚɧɢɫ
ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ
ɢɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚɤɭɥɬɭɪɧɨɬɨ
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɧɚɫɟɥɚɬɚ³Ɉɛɫɴɞɟɧɢɛɹɯɚɢɬɟɦɢɬɟɡɚɛɴɞɟɳɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɫɪɟɳɢɤɨɢɬɨ
ɞɚɛɴɞɚɬɨɬɩɨɥɡɚɡɚɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɥɢɰɚɨɬɨɛɳɢɧɚɬɚ
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Звезди от "България търси Памет за Априлското въстание
талант" пяха благотворително
за малкия Валентин

от стр. 1 ството му да го осигури
финансово, учениците от
СОУ "Йордан Йовков" научават от педагогическия
съветник Лилияна Стойкова, която ги запознава с

когато е било на година и
три месеца.
Всъщност, за нуждата
от лечение на Валентин и
невъзможността на семей-

писмо на майката Гергана
Ангелова публикувано във
в. "Ретро".
И така се стига до вече
осъществената идея за
благотворителния концерт,
в който с изключителен
ентусиазъм участваха звездите от музикалния телевизионен формат "България
Търси талант": Елица Камбурова, Асен Рашков, Диди
Стелиянова и Демед Али
- всички от Тутракан, сестрите Мирела и Пресияна
Димитрова, Марио Йорданов, Симеон Йорданов-Симо,
Бисер Тодоров и Айхан Юнал
- INFIRE от Русе.
В залата беше и 3-годишния Валентин със своите
родители, които ръкопляскаха на изпълнителите и им
благодариха.
"Развълнувана съм, притеснена... Не съм очаквала
да се случи такова голямо
нещо за моето дете, много
съм благодарна. - каза след
концерта Гергана, майката на Валентин. - Досега
го лекувахме в Пловдив, в
Русе, но сега ще го заведем
в София."
"Ако имахме средствата,
досега можехме да отидем
до София, включи се и Мариян Трифонов - мъжът, който
вече е негов втори баща.
- Всички казват, че има
много работа по него, че не
трябва да се спира лечението. Много ни е трудно дори
до Русе да отидем, защото
няма къде да се отседне, а
7 дни е раздвижването".
Мариян работи в частна
фирма, която се занимава
с дърводобив, а през м.юни
с Гергана очакват първото
си общо дете - момиченце.

Фолклорен събор организираха Старейшини ГЕРБ-Силистра
лизо 600 самодейци от
Крайдунавска Добруджа дойдоха в Силистра
на организирания
от Старейшини
ГЕРБ Четвърти
фолклорен събор
- надпяване на
пенсионерските
клубове и др. културни средища,
проведен на 16
април 2016 г. на
сцената на Драматичен театър
в Силистра. В
него се включиха
36 фолклорни колектива на
клубовете на хората от
„третата възраст“ от
цялата област.
Община Силистра бе
представена от 26 от тях,
община Алфатар – 4 клуба,
община Дулово – 3, община
Тутракан – 2 клуба, община
Главиница – 1.
Самодейците бяха представители не само на пенсионерски организационни
структури, но и на читалищата. Областният
управител Стоян Бонев,
областният координатор
на ПП ГЕРБ-Силистра Тодор
Тодоров, народният представител от ГЕРБ Алтимир
Адамов, председателят на
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Общински съвет Силистра
– д-р Мария Димитрова и
зам.-кметът по хуманитарните дейности Денка
Михайлова приветстваха
участниците във фестивала, открит от председателя на Старейшини ГЕРБСилистра Иван Иванов.
Тричленно жури с председател Красимир Масурски
и членове Иван Гоцев и
Марияна Белева оценяваха
изпълнителите и присъдиха следните награди: I-во
място – златен медал,
грамота и парична награда в размер на 150 лв.
спечели Клуб на инвалида
и пенсионера в село Айдемир – „Кв. Деленки“; II-ро
място – сребърен медал,

грамота и парична награда
в размер на 130 лв. – за Клуб
на инвалида и пенсионера
„Васила Вълчева“от село
Калипетрово; III-то място
– бронзов медал, грамота
и парична награда в размер на 110 лв. – Клуб на
инвалида и пенсионера от
село село Алеково, община
Алфатар.
Първа поощрителна награда, грамота и парична
награда от 90 лв. – за Клуб
на инвалида и пенсионера в
село Главан, втора поощрителна награда, грамота и
парична награда от 70 лв.
спечели – за Клуб на инвалида и пенсионера „Георги
Жеков“ – село Айдемир.

20 април 1876 година е
началото на Априлското
въстание. 140 години покъсно учениците от 10-те
класове при СОУ " Христо
Ботев " почетоха паметта и поднесоха венец пред
паметника на легендарния
Таньо войвода, информира

преподавателката по история Маргарита Димитрова.
Четата на Таньо войвода е
организирана по план и идея
на Христо Ботев, с цел да
се увлекат нови въстанически сили към Западна и
Източна Стара планина, а
турските сили да се разе-

динят.
През нощта на 17 май,
шест часа преди "Радецки
" да спре на Козлодуйския
бряг, Таньо преминава в
България при село Пожарево, Тутраканско. Оттук започва единадесетдневният
боен път на четата.

Плюс/Минус

Дето старо не се почита, там
за добро недей пита...
Дончо ДОНЧЕВ
а 16 април 2016 г. в гр. Силистра се състоя Четвърти
пролетен Фолклорен фестивал „Надпяване на Пенсионерските
клубове – 2016 г.”, който беше организиран и проведен от ръководството
на старейшините от ПП ГЕРБ-Силистра.Фолклорният събор беше открит
и закрит от областният управител
г-н Стоян Бонев и от председателя
на старейшините от ПП ГЕРБ - Иван
Иванов. В областният фолклорен
събор взеха участие над 37 самодейни
колективи, представители на Пенсионерски клубове, Клубове на инвалиди
и Дневни центрове за възрастни хора
с увреждания. По регламент участниците трябваше да изпълнят само две
изпълнения в рамките на 10 мин. Наймного участници имаше от общините
Силистра, Алфатар и Кайнарджа. Помалко участници имаше от останалите
общини. Община Главиница участва
само с два самодейни колектива –
ПК „Младост” от гр. Главиница и ПК
„Сокол” от с.Сокол с фолклорна група
„ФОЛКЛОРИКА”.
Пролетният празник се проведе
в сградата на театъра, която през
миналата година се оказа малка, за
да приюти всички участници и зрители, но тази година броят на хората,
беше по-малък /не става въпрос за
колективи/.
Дано да се окажа лош пророк,
но като самодеец с доста голям
опит в областта на любителското
художествено творчество, от сега
мога да заявя, че ако не са вземат
драстични мерки спрямо статута на
мероприятието, за голямо съжаление
през следващата година, броят на
участниците ще намалее драстично.
Причините за това са от обективен и
субективен характер.
Какво имам предвид:
- Не е възможно самодейни колективи, които са участвали в конкурси
от национален характер с над 200-250
конкуренти да печелят най-престижни награди и то по решение на
специалисти, като Милчо Василев,
Христо Димитров, Денислав Кехайов
и др., а в импровизиран конкурс в гр.
Силистра да не намерят место дори
и в шестицата.
- По регламент не е разрешено
участието на професионалисти – певци и инструменталисти, а журито допусна участие на оркестър „Еделвайс”

Н

с певческа група от с.Калипетрово,
които класира на 2-ро место.
- Почти всички класирани колективи, сме ги наблюдавали в различни
населени места, като участници на
предизборни кампании на ПП ГЕРБ.
Всички класирани участници имат
някаква километрична граница с център - областния град. Тук най-точно
приложение намира българската поговорка: „Който плаща, той поръчва
музиката".
Нека за в бъдеще да има граници,
които да разграничават - от къде до
къде е политика и от къде започва
професионализма. Допуснати бяха
много грешки, които от своя страна
допринесоха за накърняване на
достойнството, както на участниците
в самодейните колективи, така и на
техните ръководители, а дори и пораждане на разочарования от страна
на неутралните зрители, които не
спестяваха своите безпристрастни и
точни оценки за всеки участник. Няма
съмнение, че тази оценка и впечатление на обикновения човек – зрител
или изпълнител е от голямо значение
за всяка една политическа партия,
организатор на подобно мероприятие.
За да се избегнат тези негативи при
провеждането на това мероприятие
в бъдеще би трябвало да се направи
много малко и това е да се премахне
конкурсният характер и да се даде
на всички еднакви възможности за
изява и еднакво признание за тяхното
участие, защото:
- участват три различни категории
пенсионери
- участниците нямат равнопоставени възможности за подготовка /нямат
гарантирано финансиране,освен
ДЦВХУ, а това е от много голямо
значение за тяхната подготовка - работа с диригенти, корепетитори, хо-

реографи, дори и липса на нормални
помещения и облекло/
- почти е невъзможно да се обезпечи безпристрастно и обективно
жури, което да реализира безпогрешно и безпристрастно класиране,
когато мероприятието се реализира и
спонсорира от ПП – никой нормален,
честен и достоен специалист не би
си заложил достойнството и честа за
подобна кауза.
За всички участници, не класирали
се в шестицата, организаторите бяха
подсигурили закуска и парична сума
от 50 лв. за участие. Представянето
на певческата група от ПК „Сокол”
с. Сокол, премина с голям успех.
Публиката на няколко пъти аплодира
техните изпълнения, а след слизането
си от сцената те получиха многобройни поздравления от любители
на народната песен. Много ярко
впечатление през цялото присъствие
на самодейците от ПК с. Сокол бяха
техните национални костюми, които
грееха огрени от силното пролетно
слънце.
И въпреки всички пропуски от
организационен характер в никакъв
случай всички ние, като истински
българи и граждани, като самодейци
и живи участници в това мероприятие,
не можем да не дадем своята положителна оценка и изкажем своята благодарност, към хората, ръководителите
и политиците, които стоят зад такава
патриотична и благородна стратегия,
целяща популяризираното и опазване
на културното ни наследство.
Няма да е лошо, всички съществуващи ПП на територията на областта,
да разработят общи програми за подкрепа на проучването, опазването и
популяризирането на традиционната
Добруджанска култура и фолклор в
Област Силистра.
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Към наемодателите:

Не забравяйте да декларирате
доходите от наема
Д

о 30 април самоосигуряващите се
лица, включително
земеделски производители, наемодатели и фирми,
които плащат на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения
и са длъжни да удържат
авансов данък върху тези
доходи, трябва да подадат декларация по чл. 55
от ЗДДФЛ и по чл. 201
от ЗКПО. Тъй като това
е неработен ден, срокът
се измества на първия
следващ работен ден – 3
май.
Най-често декларацията по чл.55 (образец
4001) се подава от наемодатели, отдаващи
помещение под наем на
друго физическо лице;
самоосигуряващи се лица
и земеделски производители, ако са реализирали
селскостопанска продукция, или са получили субсидии, т.е. имат приходи
от дейността.
Декларацията за дължими данъци (образец
4001) се представя в
НАП и за окончателните
данъци, удържани върху доходите на чуждес-

транни физически лица
у нас (например върху
възнаграждения за услуги,
неустойки, обезщетения,
стипендии за обучение в
България, доходи от лихви и други), както и за
окончателните данъци
върху доходите от дивиденти и др., дължими от
местни и чуждестранни
физически лица. Формулярът се подава и за данъци
при източника по Закона
за корпоративното подоходно облагане, като
например данъци върху
дивидентите и ликвидационните дялове в полза
на чужди фирми и местни
дружества, които не са
търговци, включително
общините.
Гражданите с 50 и над
50 на сто намалена работоспособност, отдаващи помещения под наем,
дължат авансов данък,
едва когато получаваната през годината от тях
сума надхвърли 7920 лв.
от всички източници на
доходи на лицето.
Декларацията по чл. 55
се подава лично или чрез
упълномощено лице в офисите на НАП, по пощата

с обратна разписка и по
електронен път – чрез
интернет с електронен
подпис или с персонален
идентификационен код
(ПИК).
Повече информация за
попълване на декларации-

те, плащане на данъци и
нови срокове може да се
намери на сайта на НАП
www.nap.bg, както и на
информационния телефон
на приходната агенция
0700 18 700 - на цената
на един градски разговор.

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

СЪОБЩЕНИЕ

Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ към
Община Тутракан, информира гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове, които са включени
в окончателния списък по чл.7 от ППЗУПГМЖСВ към
31.12.2009 г. и не са ползвали своите компенсации, че
във връзка с влезлите в сила промени на ЗУПГМЖСВ /
ДВ. Бр.100/2008 г.; изм. бр.44/2009 г. и изм.бр.99/2009 г.
изм.бр.104/2013 г./ следва да имат предвид следното:
- Съгласно §11, ал.3, право на левова компенсация
по чл.7, ал.1 имат лица, включени в окончателните
списъци, които са придобили или започнали изграждане
на жилище в срок до 30 ноември 2016 г. включително
/краен срок за приемане на документи от местната
комисия по чл.8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ/.
- Съгласно §11, ал.4, изплащането на левови компенсации се извършва от НКЖФ чрез местните комисии
по чл.8, ал.2 по реда на постъпилите заявления за реализиране права в срок до 31 декември 2019г.
Лице за контакти: Галя Стойчева – гл. експерт
ОСФ, Дирекция „Общинска собственост и стопански
дейности”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 18 април 2016 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
- За обучение по време на работа
1 барман – основно обр.
1 продавач консултант – 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 машинен оператор, производство на пластмасови изделия –

Община Главиница
Област Силистра

Съобщение
Община Главиница Ви напомня, че периодът от
01.04. до 31.10.2016 г. е определен за пожароопасен
сезон, съгласно Заповед № РД-144/17.03.2016 г. на
Министъра на околната среда и водите.
Поради голямата опасност от възникване на пожари
в населените места, мерите, пасищата, селскостопанските блокове и ЗМ „Блатото край село Малък
Преславец” е необходимо да се спазват забраните
за недопускане на палежи на стърнища, слогове,
крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени остатъци, съгласно чл. 6, ал.1, т.2 от Закона за опазване
на земеделските земи, особено на обработваеми и
необработваеми земи в непосредствена близост до
ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец".
В случай на възникване на пожари на територията
на Община Главиница на нарушителите ще бъдат
съставяни актове на основание чл.85, ал.1 от Закона за защитените територии и чл.44 от Закона за
опазване на земеделските земи.
От ръководството
на Общинска администрация
гр. Главиница

средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
Други СРМ към деня:
1 продавач консултант – средно образование
1 главен счетоводител – висше икономическо образование, счетоводство/финанси, мин. професионален опит 5 години
2 помощник-готвачи – няма изискване за заемане
1 сервитьор – средно образование
1 барман – средно образование
1 машинен оператор, спойване на пластмасови изделия – основно
образование
1 медицинска сестра – полувисше образовние, медицинска сестра/
акушерка
2 диагностици, МПС – средно техническо образование, ДВГ, средно
професионално образование - механизация на селското стопанство,
монтьор на ССТ
1 обслужващ магазин, приемчик – средно образование
3 лекари - висше образование, медицина
***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.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 16/11.04.2016 год.

21 - 27.04.2016 г.

Община Главиница
Област Силистра

Съобщение
ɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɩɪɢɡɨɜɚɜɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɞɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɬɞɨɦɚɲɧɢɬɟɫɢɤɭɱɟɬɚɢɞɚɧɟɝɢɩɭɫɤɚɬɫɜɨɛɨɞɧɨɢɛɟɡ
ɧɚɞɡɨɪɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɋɴɝɥɚɫɧɨɇɚɪɟɞɛɚʋɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬ±Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɤɚɤɬɨ ɢ ɫɴɝɥɚɫɧɨ Äɇɚɪɟɞɛɚɬɚ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɬɨ ɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɦɟɫɬɧɢɬɟ ɬɚɤɫɢ ɢ ɰɟɧɢ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ³ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟɧɚ
ɤɭɱɟɬɚɫɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢ
ɞɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɬɤɭɱɟɬɚɬɚɫɢ
ɞɚɡɚɩɥɚɬɹɬɝɨɞɢɲɧɚɬɚɤɫɚɨɬɥɜɡɚɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɟɬɨ
ɢɦ
ɩɨɞɧɢɤɚɤɴɜɩɪɟɞɥɨɝɞɚɧɟɝɢɩɭɫɤɚɬɫɜɨɛɨɞɧɨɢɛɟɡ
ɧɚɞɡɨɪɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
Ⱥɩɟɥɢɪɚɦɟ ɤɴɦ ɜɫɢɱɤɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢ ɞɚ ɫɟ ɨɛɴɪɧɚɬ ɤɴɦ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɟɧɥɟɤɚɪɡɚɤɚɫɬɪɚɰɢɹɧɚɤɭɱɟɬɚɬɚɫɢɬɴɣɤɚɬɨ
ɤɚɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟɤɭɱɟɬɚɫɚɨɫɜɨɛɨɞɟɧɢɨɬɝɨɞɢɲɧɚɬɚɤɫɚ
ɇɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟɧɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɥɢɤɭɱɟɬɚɬɚɫɢɢɧɟɡɚɩɥɚɬɢɥɢɝɨɞɢɲɧɚɬɚɤɫɚɡɚɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɟɧɚɤɭɱɟɨɬɥɜɜ
ɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɳɟɫɟɧɚɥɚɝɚɬɝɥɨɛɢɜɪɚɡɦɟɪɨɬɞɨ
ɥɜɄɭɱɟɬɚɬɚɦɨɝɚɬɞɚɫɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɬɢɜɤɦɟɬɫɬɜɚɬɚ
ɩɨɦɟɫɬɨɠɢɜɟɟɧɟ
Ƚɨɞɢɲɧɚɬɚɬɚɤɫɚɡɚɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɟɧɚɤɭɱɟɫɟɫɴɛɢɪɚɨɬ
ɹɧɭɚɪɢɝɜɨɬɞɟɥÄɆɟɫɬɧɢɞɚɧɴɰɢɢɬɚɤɫɢ´±Ɉɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɂɧɮɨɪɦɢɪɚɦɟȼɢɫɴɳɨɢɡɚɬɨɜɚɱɟɤɴɦɈȾȻɏ±ɋɢɥɢɫɬɪɚ ± ɮɢɥɢɚɥ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɟ ɫɬɚɪɬɢɪɚɥɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɡɚ
ɱɢɩɢɪɚɧɟɧɚɞɨɦɚɲɧɢɢɫɥɭɠɟɛɧɢɤɭɱɟɬɚɢɡɚɜɴɜɟɠɞɚɧɟɬɨ
ɢɦɜɞɴɪɠɚɜɧɢɹɪɟɝɢɫɬɴɪɁɚɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɜɴɩɪɨɫɚ ɫɟ ɨɛɴɪɧɟɬɟ ɤɴɦ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɟɧɥɟɤɚɪ
Ɉɬɡɞɪɚɜɧɚɝɥɟɞɧɚɬɨɱɤɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɬɧɹɤɨɥɤɨɨɫɨɛɟɧɨ
ɜɚɠɧɢɚɫɩɟɤɬɚɫɜɴɪɡɚɧɢɫɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɧɨɬɨɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɤɭɱɟɲɤɚɬɚ ɩɨɩɭɥɚɰɢɹ ɇɚ ɩɴɪɜɨ ɦɹɫɬɨ ɦɨɠɟɦ ɞɚ
ɩɨɫɬɚɜɢɦɛɨɥɟɫɬɬɚɛɹɫɉɪɨɹɜɚɬɚɧɚɤɥɢɧɢɱɧɢɩɪɢɡɧɚɰɢ
ɩɪɢ ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɠɢɜɨɬɧɢɬɟ ɜɨɞɢ ɞɨ ɫɢɝɭɪɧɚ ɫɦɴɪɬ ɏɨɪɚɬɚ
ɫɟɡɚɪɚɡɹɜɚɬɩɪɟɞɢɦɧɨɩɪɢɭɯɚɩɜɚɧɟɨɬɛɨɥɧɢɤɭɱɟɬɚɢ
ɞɪɭɝɢ ɞɢɜɢ ɠɢɜɨɬɧɢ Ɇɢɧɢɦɚɥɧɢɬɟ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢɹ
ɜɤɥɸɱɜɚɬ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɧɟ ɧɚ ɱɢɫɥɟɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɛɟɡɞɨɦɧɢɬɟ
ɢɞɨɦɚɲɧɢɤɭɱɟɬɚɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɜɚɤɫɢɧɚɰɢɹɧɚɜɫɢɱɤɢ
ɤɭɱɟɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɡɚ ɛɹɫ ɧɚ ɡɚɥɨɜɟɧɢ ɞɢɜɢ
ɠɢɜɨɬɧɢɫɚɬɢɩɢɱɧɨɩɨɜɟɞɟɧɢɟɢɧɚɦɟɪɟɧɢɦɴɪɬɜɢɬɚɤɢɜɚ
Ɍɟɠɤɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɢ ɡɚ ɡɞɪɚɜɟɬɨ ɧɚ ɱɨɜɟɤɚ ɩɪɢɱɢɧɹɜɚ ɢ
ɩɚɪɚɡɢɬɨɡɚɬɚɤɭɱɟɲɤɚɬɟɧɢɹɌɨɜɚɟɩɚɪɚɡɢɬɨɛɪɚɡɭɜɚɳ
ɥɚɪɜɧɢɬɟɫɢɦɟɯɭɪɢɜɴɜɜɴɬɪɟɲɧɢɬɟɨɪɝɚɧɢ ɱɟɪɟɧɞɪɨɛ
ɦɨɡɴɤɛɹɥɞɪɨɛɨɱɢɢɞɪ ɧɚɱɨɜɟɤɚɢɞɨɦɚɲɧɢɬɟɠɢɜɨɬɧɢɤɚɬɨɩɨɬɨɡɢɧɚɱɢɧɡɚɬɪɭɞɧɹɜɚɬɬɟɯɧɢɬɟɮɭɧɤɰɢɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨɥɟɱɟɧɢɟɩɪɢɬɟɡɢɫɥɭɱɚɢɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɬɚɧɚɦɟɫɚ
ɫ ɜɫɢɱɤɢ ɩɪɨɢɡɬɢɱɚɳɢ ɨɬ ɬɨɜɚ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɹ Ɉɫɧɨɜɧɚɬɚ
ɩɪɟɜɟɧɰɢɹɫɪɟɳɭɤɭɱɟɲɤɚɬɚɬɟɧɢɹɫɟɨɫɧɨɜɚɜɚɧɚɪɟɞɨɜɧɨɬɨ ɨɬɞɨɦɟɫɟɰɚ ɜɴɬɪɟɲɧɨɨɛɟɡɩɚɪɚɡɢɬɹɜɚɧɟɧɚ
ɜɫɢɱɤɢɤɭɱɟɬɚɤɨɧɬɪɨɥɜɴɪɯɭɬɟɯɧɢɬɟɟɤɫɤɪɟɦɟɧɬɢ ɜɫɟɤɢ
ɫɬɨɩɚɧɢɧɟɞɥɴɠɟɧɞɚɫɴɛɢɪɚɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟɨɬɬɟɯɧɢɬɟɤɭɱɟɬɚɡɚɦɴɪɫɹɜɚɧɢɹ Ⱦɨɛɪɨɬɨɢɡɦɢɜɚɧɟɧɚɜɫɢɱɤɢɩɥɨɞɨɜɟ
ɢɡɟɥɟɧɱɭɰɢɫɴɳɨɟɱɚɫɬɨɬɩɪɟɜɟɧɰɢɹɬɚɋɬɨɩɚɧɢɬɟɧɟ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɯɪɚɧɹɬ ɫɜɨɢɬɟ ɤɭɱɟɬɚ ɫɴɫ ɫɭɪɨɜɢ ɜɴɬɪɟɲɧɢ
ɨɪɝɚɧɢɨɬɞɨɦɚɲɧɢɠɢɜɨɬɧɢɡɚɳɨɬɨɩɨɬɨɡɢɧɚɱɢɧɦɨɝɚɬ
ɞɚɝɢɡɚɪɚɡɹɬɫɤɭɱɟɲɤɚɬɟɧɢɹ
Ⱦɨɦɚɲɧɢɬɟɢɫɤɢɬɚɳɢɤɭɱɟɬɚɦɨɝɚɬɞɚɫɬɚɧɚɬɩɪɟɧɨɫɢɬɟɥɢɧɚɞɪɭɝɢɨɩɚɫɧɢɡɚɱɨɜɟɤɚɛɨɥɟɫɬɢɥɚɣɦɫɤɚɛɨɥɟɫɬ
ɱɪɟɡɤɴɪɥɟɠɢɬɟɨɬɪɨɞ,[RGHVɧɚɛɴɥɯɢɛɪɭɰɟɥɨɡɚɢɞɪ
ɉɪɟɞɩɚɡɜɚɧɟɬɨɧɚɯɨɪɚɬɚɨɬɬɟɡɢɛɨɥɟɫɬɢɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɚɦɨ
ɱɪɟɡɪɟɞɨɜɟɧɤɨɧɬɪɨɥɜɴɪɯɭɡɞɪɚɜɨɫɥɨɜɧɨɬɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɧɚ
ɤɭɱɟɬɚɬɚɨɬɝɨɜɨɪɧɢɡɚɤɨɟɬɨɫɚɬɟɯɧɢɬɟɫɬɨɩɚɧɢ
ɍɜɚɠɚɟɦɢɫɬɨɩɚɧɢɢɝɪɚɠɞɚɧɢɡɚɞɚɩɪɟɞɩɚɡɢɬɟɜɚɲɟɬɨ
ɡɞɪɚɜɟ ɢ ɬɨɜɚ ɧɚ ɨɤɨɥɧɢɬɟ ɜɢ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɡɧɚɧɢɹɬɚ ɢ
ɨɩɢɬɚɧɚɩɨɡɧɚɬɢɬɟɜɢɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɢɥɟɤɚɪɢɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ
ɋɸɡɚɧɏȺɋȺɇ
ȼɪɂȾɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɊɟɲɟɧɢɟɧɚɈɛɋʋɝ

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 17/11.04.2016 год.

Община Тутракан съобщава, че е издадена Заповед №
РД-04-573/08.04.2016 г. на кмета на Община Тутракан
за допълване на новообразувани имоти, получени от
прилагане на действащ подробен устройствен план,
приложените регулационни линии се нанасят като
имотни в кв.24 за УПИ I-150 и УПИ II по плана на с.Цар
Самуил.
Заснетите имотни граници покриват регулационни
линии на УПИ I-150 ”Училище”, като новообразуваният
поземлен имот получава номер – №830, с площ от 15 813
кв.м.; а за УПИ II от кв.24 и новообразуваният позмлен
имот получава номер - №831 с площ от 5 686,6 кв.м.
Съгласно §5, ал.9 от Наредба №3/28.04.2005 год.
заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от
съобщаването и на заинтересуваните страни по
реда на Административно-процесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на имота.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че във връзка със задание на възложителя в лицето
на „Моника - 92” ООД, ЕИК 118583561 със седалище
и адрес на управление гр.Тутракан, ул.”Марица” №7 с
управител Венцислав Танчев е издадена Заповед № РД04-572/08.04.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с
разрешение за изработване на Подробен устройствен
план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхват на
поземлен имот - поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 73496. 502. 15, трайно предназначение на територията: ”Урбанизирина”; начин на трайно ползване:
„За друг обществен обект, комплекс”по Кадастрална
карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-186/04.02.2008 г. на АГКК гр.София, извън строителните
граници на населеното място.

Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Търси да назначи на работа медицинска сестра,
ɋɤɚɧɞɚɥ ɜ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɤɨɫ- ɟ ɧɚɲ ɩɪɢɹɬɟɥ ɥɸɛɨɜɧɢɤ
акушерка или фелдшер.
ɬɟɧɭɪɤɢ ɇɚɤɪɚɹ ɠɟɧɫɤɚɬɚ ɞɪɭɝɚɪ ɢ ɝɚɞɢɧɚ ɦɪɴɫɧɚ ɟɞɤɨɫɬɟɧɭɪɤɚ ɫɟ ɩɪɨɜɢɤɜɚ ɧɚ ɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
Продавам
ɦɴɠɤɚɬɚ
 Ɍɢ ɫɴɫɢɩɚ ɬɪɢɫɬɚ ɨɬ ɧɚɣ
Ɇɚɦɨɤɚɤɜɨɟɥɸɛɨɜɧɢɰɚ"
Продавам двуетажна къща в с. Шуменци с масивна
ɯɭɛɚɜɢɬɟɦɢɝɨɞɢɧɢ
Ɍɨɜɚɦɚɦɟɟɥɨɲɚɥɟɥɹ лятна кухня, гараж и 2,5 дка дворно място. Цена - 10 хил.
ɤɨɹɬɨ ɧɢ ɤɪɚɞɟ ɨɬ ɫɟɦɟɣɧɢɹ лв. За доп. информация на тел.: 0877646593
ɋɬɭɞɟɧɬ ɜɥɢɡɚ ɧɚ ɢɡɩɢɬ ɛɸɞɠɟɬ
ɩɪɢ ɜɴɡɪɚɫɬɟɧ ɩɪɨɮɟɫɨɪ
Ⱥɥɸɛɨɜɧɢɤ"
Продавам 1-годишни дръвчета ɋɬɭɞɟɧɬɴɬ ɧɟ ɡɧɚɟ ɧɢɳɨ ɢ
Ⱥɬɨɜɚɦɢɥɢɱɤɨɟɞɨɛɴɪ
Дървото-Чудо Пауловния - 2лв./бр.
ɦɭɩɪɟɞɥɚɝɚɫɞɟɥɤɚɚɤɨɩɪɨ- ɱɢɱɤɨɤɨɣɬɨɩɨɦɚɝɚɧɚɛɚɳɚ
За
поръчки
и инфорамция на тел.0896729327 - Стефан
ɮɟɫɨɪɴɬɨɬɝɨɜɨɪɢɧɚɧɟɝɨɜɢɹ ɬɢ
ɜɴɩɪɨɫ ɝɨ ɤɴɫɚ ɚɤɨ ɧɟ  ɦɭ
ɩɢɲɟɬɪɢɋɬɭɞɟɧɬɴɬɩɢɬɚ
Ⱥɭɭɭɭɭɭɭɦɭɰɤɚɚɚɚɤɨɥɤɨ
М и БМ ЕКСПРЕС, офис Силистра
 Ʉɨɟ ɟ ɬɨɜɚ ɤɨɟɬɨ ɟ ɡɚ- ɫɢɨɬɫɥɚɛɧɚɥɚɄɚɡɜɚɣɛɴɪɡɨ
търси куриер на граждански договор за гр.Тутракан.
ɤɨɧɧɨ ɧɨ ɧɟ ɟ ɥɨɝɢɱɧɨ ɤɨɟ ɞɢɟɬɚɬɚ
За повече информация тел: 08682194
ɟ ɬɨɜɚ ɤɨɟɬɨ ɟ ɥɨɝɢɱɧɨ ɧɨ
 Ɉɫɬɚɜɢ ɫɟ ɧɟ ɨɬ ɞɢɟɬɚ
ɧɟ ɟ ɡɚɤɨɧɧɨ ɢ ɤɨɟ ɟ ɬɨɜɚ ɫɥɚɛɟɹɨɬɦɴɤɚɆɴɠɴɬɦɢ
ɤɨɟɬɨɧɢɬɨɟɡɚɤɨɧɧɨɧɢɬɨɟ ɢɦɚɥɸɛɨɜɧɢɰɚɜɫɹɤɚɜɟɱɟɪ
ɥɨɝɢɱɧɨ"
ɫɤɚɧɞɚɥɢɤɚɪɚɧɢɰɢ
ɉɪɨɮɟɫɨɪɴɬɧɟɨɬɝɨɜɚɪɹɢ
 Ⱥɦɢ ɢɡɪɢɬɜɚɣ ɝɨ ɤɚɤɜɨ
ɩɢɲɟɧɚɫɬɭɞɟɧɬɚɬɪɢȼɥɢɡɚ ɱɚɤɚɲ ɞɚ ɫɢ ɯɨɞɢ ɤɪɟɬɟɧɴɬ
до Общинския пазар предлага:
ɫɥɟɞɜɚɳɢɹɬ ɫɬɭɞɟɧɬ ɢ ɩɪɨ- ɦɭɫɤɪɟɬɟɧ
ɮɟɫɨɪɴɬ ɦɭ ɡɚɞɚɜɚ ɫɴɳɢɹɬ
Ɉɳɟɤɢɥɨɝɪɚɦɚ
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
ɜɴɩɪɨɫɋɬɭɞɟɧɬɴɬɨɬɝɨɜɚɪɹ
торове, техническа сяра за пчелари
ɁɚɤɨɧɧɨɟɧɨɧɟɟɥɨɝɢɱɆɴɠɨɬɢɲɴɥɧɚɦɟɞɢɰɢɧЗа справки: 0866 60 079
ɧɨɱɟɢɦɚɬɟɦɥɚɞɚɫɴɩɪɭɝɚ ɫɤɢɩɪɟɝɥɟɞɅɟɤɚɪɹɬɨɬɤɪɢɥ
ɥɨɝɢɱɧɨ ɟ ɧɨ ɧɟ ɟ ɡɚɤɨɧɧɨ ɱɟɢɦɚɞɢɚɛɟɬɢɦɭɤɚɡɚɥ
ɱɟɬɹɫɢɢɦɚɥɸɛɨɜɧɢɤɢɧɟ
ɇɟɦɨɠɟɬɟɞɚɹɞɟɬɟɫɥɚɞɟɧɢɬɨɡɚɤɨɧɧɨɧɢɬɨɥɨɝɢɱɧɨ ɤɨɛɪɚɲɧɨɤɚɪɬɨɮɢɬɟɫɬɟɧɢ
ɱɟɬɨɤɭɳɨɩɢɫɚɯɬɟɧɚɥɸɛɨɜ- ɢɡɞɟɥɢɹɢɬɧ
ɧɢɤɚɣɬɪɨɣɤɚ
ɉɚɰɢɟɧɬɴɬ
 Ⱥ ɞɨɤɬɨɪɟ ɫ ɤɫ ɦɨɠɟ ɥɢ
Ɂɚɳɨɢɡɝɥɟɠɞɚɲɬɨɥɤɨɜɚ ɞɚɩɪɚɜɹ"
ɡɥɟ"ɩɢɬɚɟɞɧɚɩɪɢɹɬɟɥɤɚ
ɋɚɦɨɫɴɫɫɴɩɪɭɝɚɬɚɫɢ
Ⱥɦɢɧɟɫɴɦɩɪɚɜɢɥɚɫɟɤɫ
Ⱥɫɥɸɛɨɜɧɢɰɚɬɚ"
ɨɬɦɧɨɝɨɜɪɟɦɟɟɨɬɝɨɜɨɪɴɬ
ɇɟɦɨɠɟɬɨɜɚɟɫɥɚɞɤɨ
Ако сте поискали информация от някоя
 Ʉɚɤ ɬɚɤɚ ɧɚɥɢ ɢɦɚɲ ɫɴинституция по Закона за достъп до обществена
ɩɪɭɝɢɥɸɛɨɜɧɢɤ
Ⱦɨɤɬɨɪɤɟɦɴɠɴɬɦɢɢɫɤɚ
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
 Ⱦɚ ɢɦɚɦ ɧɨ ɧɚɩɨɫɥɟɞɴɤ ɫɟɤɫ ɩɨ  ɩɴɬɢ ɧɚ ɞɟɧ ɇɟ
можете да получите
ɜɫɟɤɢɪɚɡɱɢɬɚɧɚɞɪɭɝɢɹ
ɦɨɝɚɞɚɢɡɞɴɪɠɚɦɜɟɱɟɂɦɚБЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
ɬɟɥɢɧɟɳɨɡɚɧɟɝɨ"
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
ɀɟɧɫɤɚɦɢɫɴɥɢɡɮɟɣɫɛɭɤ
 Ⱦɚ Ɇɨɹɬ ɬɟɥɟɮɨɧɟɧ ɧɨwww.aip-bg.org
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɬɨ  Ɇɴɠɴɬ ɦɟɪ

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

ТГ

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

АГРОАПТЕКА

Програма
Достъп до Информация

Сканди

СУДОКУ

21 - 27.04.2016 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

8

Символът на Тутракан се срива
Анастасия ЯКОВА
томната, която буди
интереса на пътуващите по околовръстния път e eдин от символите на Тутракан. С право
можем да се впишем и в
книгата рекордите на Гинес
като най-голямата стомна.
Огромната карта на България, изработена от храсти,
и надписа 1300 са гордостта на тутраканци. Пейките
наоколо и красивите поляни
предразполагат за почивка.
Мостчето над течащата
вода, надвесените плачещи
върби допълват красотата
на обекта. Автор и изпъл-

С

нител на обекта е Стефан
Бояджиев, бивш директор
на "Пътно управление". На
табела е вписано името
му, което и сега му топли
душата.
За съжаление, той отдавна изпитва тъга по
занемарената дестинация.
С тревога говори за рушащата се Стомна. При всяка
възможност посещава района и разказва как е захванал
изворната вода, която тече
със силен напор и струя.
Вложил е творчество и
красота в украсата на двуметровата Стомна. Подава
документи за вписването
на Стомната в Книгата на
рекордите на Гинес. Но за
това е получил наказание от
управлението в Силистра за

използваните материали.
Последиците го принуждават да напусне длъжността
си. Но от 1983 г. досега тя
краси пътя и служи за отмора и ползване на чистата
за пиене вода. След себе си
оставя красивите фигури
от храстите оформени в
различни животни, вази,
саксии. Близкият "Къмпинг"
удивяваше с оформленията
на храсти, дървета, къщичката на баба Яга и беседки.
Но Стомната вече се
руши. Оформената кръгова
площадка около нея е потънала в тиня и служи за
водопой на стада овце и
друг добитък. Картата на
България едва личи, а надписът 1 300 е тревясал.
Авторът има желанието
да я ремонтира и да възвърна красивия й вид, за което
се надява на помощ от Общината. Не бива това красиво място да се занемари.
Нека да възвърнем блясъка й,
да се обърнем към Книгата
на рекордите на Гинес за
вписване.
Надяваме се, че пътниците и тутраканци ще продължат да отморяват със
семействата си на това
красиво место. Близката
гора предразполага за прекарване на уикенди, събиране на билки, наливане от
свежата вода и отмора на
пътуващи и граждани.

Христо МУТАФЧИЕВ:

Обичам Тутракан и ще се върна!
"Обичам Тутракан и ще талище актьорът Христо заедно със Станимир Гъмов писана от Яна Борисова
за мен и Станимир Гъмов.
се върна!" - каза от сцена- Мутафчиев след края на представиха на 19 април.
та на тутраканското чи- спектакъла "За теб", който
"Това е една пиеса на- Играем братя, има драма,
има смях и всичко е истина"
- пояснява Мутафчиев.
Преди 5 години той получава инсулт, а Гъмов го е
посещавал в болницата и
го е вадел от депресията.
Тези човешки отношения
са мотивът за написване
на пиесата. Пиеса, която
трогва, след която мислиш за днешния си ден и
за онова неизвестно утре,
за хората до теб, за искреността, за скритите
емоции.
Един превъзходен спектакъл, който при възможност
всеки е добре да гледа. И да
се замисли дълбоко...
А Христо Мутафчиев не
за първи път е в Тутракан,
през това лято, огнено,
също го очакваме.
Калина ГРЪНЧАРОВА

21 - 27.04.2016 г.

Младежи ГЕРБ-Тутракан:

Заедно можем повече!
риятелска среща под
надслов "Заедно можем повече" организира на Цветница - 24 април,
младежката организация на
ГЕРБ-Тутракан. Уточняват
- в най-цветната местност
- "Антимовско ханче" или
по нашенски казано - "Къмпинга".
Организаторите са поставили и минимални изисквания за участие - строго
спортно облекло и приповдигнато настроение, а в
предварителния дневен ред
на срещата (също като
в местния парламент) за
включили шест точки.
Първата е "Голямото посрещане" - сборен пункт:
на зелената поляна в местността. Решението по
втора точка е ясно: "Да
направим света по-цветен"

П

или дружно ще поровим в
пръста и тук-так ще засеем цветя.
Третият фундамент е "Да
се раздвижим след зимната
дрямка" и напомнят - организацията от нас - спортният дух от Вас. Обаче...,
"който не е спортувал няма да яде", защото всяка
една изгубена калория трябва да се възстанови.
А после... "песни и танци
на народите" - няма настроение без музика, а танците... който колкото може!
"Ще ви чакаме пак!" е финалната точка от дневния
ред. Ще си стиснем ръцете
за довиждане и ще си пожелаем "До нови срещи" (при
желание може и прегръдка).
Прочее, началото е от
13:00 часа.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Да помогнем за довършването на
параклис "Св.Вмчк Димитър Солунски"!

Новият Православен параклис в Тутракан се изгражда
само и единствено с дарения от физически лица и фирми.
До приключването на обекта предстоят довършителни
вътрешни дейности, обзавеждане и изографисване.
Средствата се набират по банкова сметка:
IBAN - BG16CECB979050E1682100
BIC - CECBBGSF
ЦКБ АД - клон Русе
За Параклис "Св.Вмчк Димитър Солунски"

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
22 Април - Виолета ДОНЕВА, Кметски наместник, с.
Сяново, община Тутракан
23 април - Павел КОВАЧЕВ, Печатница "Ковачев", гр.
Силистра
23 април - Вили КЮЧУКОВА, гр. Тутракан
24 април - Елица ТАТАРОВА, гр. Тутракан
24 април - Георги ПЕНЕВ, Бизнесмен, "ГРЕН-ДИ-ТРАНС"
ООД, Тутракан
24 април - Пламен ВЕЛИКОВ, Шофьор, Община Тутракан
25 април - Д-р Деян МАЛЧЕВ, Акушер-гинеколог, МБАЛТутракан
26 април - Стив ХАРАЛАМПИЕВ, Ротари Клуб Тутракан
26 април - Дафинка КАСАБОВА, Общински съветник
то ГЕРБ, ОбС-Тутракан
26 април - Евгения БОНЕВА, гр. Тутракан
27 април - Мехмед ЮМЕР, Кмет на с. Цар Самуил,

община Тутракан
27 април - Величка ПЕТРОВА, Домакин, Клуб с. Варненци, община Тутракан
23 април - Лазаровден - Лазар, Лазарина
24 април - Връбница - Цветница - Аглика, Божура, Вероника, Виола, Виолета, Върба(н), Върбинка,
Гергина, Гроздена, Далия, Дафина, Делян, Деляна,
Дилян(а), Детелина, Елица, Жасмина, Здравко, Здравка, Зюмбюла, Ива, Иглена, Иглика, Калина, Камелия,
Карамфил, Карамфила, Китка, Латин(ка), Лилия, Лиляна, Лила, Лили, Лоза, Люлина, Магнолия, Малин(а),
Маргарит(а), Маргрет, Невена, Невяна, Орхидея,
Ралица, Ренета, Роза, Росен, Росица, Ружа, Теменужка, Трендафил, Цвета, Цветелина, Цветан(ка),
Цветелин(а), Цветомил(а), Цветомир(а), Цвятко,
Явор, Ясен, Ясмина

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

