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Година LIV

27 април - 4 май 2016 г.

Мерки за предпазване от болестта
Заразен нодуларен дерматит прие
Епизоотичната комисия в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɛɳɢɧɫɤɚɬɚɟɩɢɡɨɨɬɢɱɧɚɤɨɦɢɫɢɹɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɩɪɨɜɟɞɟ ɫɜɨɟ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɜɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɡɚɩɨɜɟɞ
ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɧɢɹ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ ɢ
ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɧɚɛɟɥɹɡɜɚɧɟ
ɧɚ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɩɪɟɞɩɚɡɜɚɧɟ ɨɬ
ɛɨɥɟɫɬɬɚɁɚɪɚɡɟɧɧɨɞɭɥɚɪɟɧ
ɞɟɪɦɚɬɢɬɩɨɟɞɪɢɬɟɩɪɟɠɢɜɧɢ
ɠɢɜɨɬɧɢ
ȼ ɪɚɛɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɳɚ ɜɡɟɯɚ
ɭɱɚɫɬɢɟɤɦɟɬɨɜɟɬɟɢɤɦɟɬɫɤɢɬɟɧɚɦɟɫɬɧɢɰɢɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɬɟ
на стр. 2
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Приет е бюджетът на
община Главиница
Малки лазарки пожелаха на съветниците спокойна работа и благоденствие

Повече Доброта и Любов в сърцата
ни, повече Светлина по пътя ни!
Мир, Щастие и Благоденствие
в домовете ни!

Христос Воскресе!
Инж.ик. Венцислав ТАНЧЕВ, Управител

„ГРЕН-ДИ-ТРАНС” ООД, гр. Тутракан
Нека светлината на
Неговото възкресение озари
живота Ви!
Много здраве и благополучие!

Христос Воскресе!
Георги ПЕНЕВ, Управител

ЕТ "Ник Пластик”, гр. Тутракан
Пламъкът от
празничното настроение на
Великден да осветли и радва
душите на всички хора!

Христос Воскресе!
Валя ПЕТРОВА, Управител

Пожелавам Великденските празници
да бъдат изпълнени с радост и много
щастливи изненади!
Желая сбъднати пролетни обещания и
щастливи нови спомени!

Христос Воскресе!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

В тези прекрасни великденски дни
Ви пожелавам много късмет,
нови надежди и безкрайни емоции!
Нека светлината на
Христовото Възкресение
благослови всички!

Христос Воскресе!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

Великден да благослови със здраве,
късмет и много щастие
всички добри хора!
Сюзан ХАСАН, В.и.д.Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

на стр. 3

"Моника-92” ООД, гр. Тутракан

Цена 0.60 лв.

ÄǫȖȓȌǲȘȖțȕ´ǭǶǶǬȋȘǺțȚȘȈȒȈȕ
Пролетта дойде изпълнена с чудеса!

Нека Великден пристигне
пълен с благословия добра!

Христос Воскресе!
Инж. Мариан ГАНЕВ, Управител

"Славянка" АД, гр. Тутракан
Нека се помолим всички
на този празник свят!
Нека бъдем по-добри,
да живеем в мирни дни!
Радост и спокойствие в душите да цари!

Христос Воскресе!
Инж. Красимир ПЕТРОВ, Изп. директор

Честит Великден на всички
клиенти на Фурна "При Дидо”!
Най-вкусните козунаци за
празниците ще намерите при нас!
Ще работим и на 29 - 30 април петък и събота!

Заповядайте!

Държавно Горско Стопанство - Тутракан
Пожелавам всички
делници да се превърнат в
празници, безкрайни емоции
и безоблачни дни!

Христос Воскресе!
Инж. Людмил УЗУНОВ, Директор

"Великият ден"
Заповядайте на 28, 19 и 30 април 2016 г.
от 19:00 часа в Тутракан
в Църквата на
адвентистите от седмия ден,
ул. Търново" 19
Ще чуете думи на вечен живот!
1. Палитрата на Живота.
(Как да нарисуваш цветна рисунка с комплект сиви
моливи!)
2. Край или начало?
(Когато житните зърна "умрат", те дават плод класове и хляб!)
3. Най-съвършената победа!
(Пролетта е... свежи цветове, възкресението - нов
живот!)
С говорител: пастор-психолог Милен ГЕОРГИЕВ
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Кметство с. Варненци
Велики дела да вършите,
Велики мисли да имате,
Велики да сте!

Кметство с. Белица
Възкресение Христово – Празник,
в който в нас се събуждат
светли чувства!
Нека изпълним този ден с
надеждата на християнската любов!

Христос
Воскресе!

Христос Воскресе!

С дълбоко чувство на радост
Ви поздравявам по случай
Великден!
Пожелавам ново начало,
мир, доброта и любов!

Честит празник!

Кметство с. Нова Черна
Нека са благословени
Великденските празници нека има много радост
и веселие!

Честит празник!

Костадин МАНЕВ, Кмет

Снежана МИХАЙЛОВА, Кмет

Кметство с. Бреница

27.04-4.05.2016 г.

Нехат ЕБАЗЕР, Кмет

Мерки за предпазване от болестта
Заразен нодуларен дерматит прие
Епизоотичната комисия в Тутракан

Гюнюл ДАИЛ, Кмет
от стр. 1

НОВИНИ
ȼɒɍɆȿɇɐɂɓȿȻɈəȾɂɋȼȺɌəɃɐȺȼɐɔɊɄȼȺɌȺ
ɁɚȼɟɥɢɤɞɟɧɫɤɢɹɩɪɚɡɧɢɤɤɦɟɬɴɬɧɚɫɒɭɦɟɧɰɢɄɚɥɢɧɚ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɞɟɰɚɬɚɢɭɱɟɧɢɰɢɬɟɞɚɛɨɹɞɢɫɚɬ
ɲɚɪɟɧɢɹɣɰɚɬɚɤɚɤɚɤɬɨɩɨɜɟɥɹɜɚɬɪɚɞɢɰɢɹɬɚȼɫɥɟɞɨɛɟɞɧɢɬɟɱɚɫɨɜɟɧɚɚɩɪɢɥɜɦɟɫɬɧɢɹɩɪɚɜɨɫɥɚɜɟɧɯɪɚɦ
ɳɟɡɚɩɨɱɧɟɫɴɛɢɬɢɟɬɨ
ȼɂɋɈɄɂɇɂȼȺɇȺȻȿɁɊȺȻɈɌɂɐȺȼɋɂɅɂɋɌɊȿɇɋɄɈ
ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬ ɟ ɫɪɟɞ ɞɟɫɟɬɬɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫ ɧɚɣ
ɜɢɫɨɤɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬ ɟ
ɫɪɟɞɞɟɫɟɬɬɟɨɛɥɚɫɬɢɫɧɚɣɜɢɫɨɤɨɧɢɜɨɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ
ɡɚɟɞɧɨɫɨɛɥɚɫɬɢɬɟȾɨɛɪɢɱɤɚɒɭɦɟɧɢȼɢɞɢɧɨɬɱɢɬɚɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚɬɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɉɨɞɚɧɧɢɧɚɨɬɞɟɥÄɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹ´ ± ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɛɪɨɹɬ ɧɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɬɟ ɩɪɟɡ
ɝɟɧɚɪɚɫɧɚɥɞɨɫɬɚɄɨɟɮɢɰɢɟɧɬɴɬɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ
ɩɪɟɡɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚɟɧɚɦɚɥɹɥɫɜɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫ
 ɝ ɢ ɞɨɫɬɢɝɚ   ɩɪɢ   ɫɪɟɞɧɨ ɡɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ
ɉɪɢɦɴɠɟɬɟɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɴɬɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɧɚɦɚɥɹɜɚɫ
ɩɭɧɤɬɚɚɩɪɢɠɟɧɢɬɟɧɚɪɚɫɬɜɚɫɩɭɧɤɬɚɫɨɱɚɬɨɬɱɟɬɧɢɬɟ
ɞɚɧɧɢɈɛɳɢɹɬɛɪɨɣɧɚɡɚɟɬɢɬɟɥɢɰɚɞɨɫɬɢɝɚɢɥɢ
ɨɬɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨɧɚɨɛɥɚɫɬɬɚɧɚɜɴɡɪɚɫɬɢɩɨɜɟɱɟ
ɧɚɜɴɪɲɟɧɢɝɨɞɢɧɢɉɪɢɦɴɠɟɬɟɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɴɬɧɚɡɚɟɬɨɫɬ
ɟɩɨɜɢɫɨɤ±ɚɩɪɢɠɟɧɢɬɟɟ
ȾȿɄɅȺɊɂɊȺɇȿɇȺɁȺȿɆɂɌȿȿɁȺȾɔɅɀɂɌȿɅɇɈ
Ɉɬ ɇȺɉ ɧɚɩɨɦɧɹɬ ɱɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɬɟ ɥɢɰɚ ɬɪɹɛɜɚ ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɞɚɞɟɤɥɚɪɢɪɚɬɩɨɥɭɱɟɧɢɬɟɩɚɪɢɱɧɢɡɚɟɦɢɜ
ɝɨɞɢɲɧɚɬɚɞɚɧɴɱɧɚɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɡɚɝɚɤɨɬɟɡɢɡɚɟɦɢ
ɧɚɞɜɢɲɚɜɚɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɫɭɦɚɂɡɢɫɤɜɚɧɟɬɨɨɛɚɱɟɧɟɡɚɞɴɥɠɚɜɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɞɚɞɟɤɥɚɪɢɪɚɬɛɚɧɤɨɜɢɬɟɫɢɤɪɟɞɢɬɢ
ɭɬɨɱɧɹɜɚɬɨɬȺɝɟɧɰɢɹɬɚ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɬɟɥɢɰɚɬɪɹɛɜɚɞɚɩɨɩɴɥɧɹɬɩɨɞɨɯɨɞɧɚɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɚɤɨɩɪɟɡɝɫɚɩɨɥɭɱɢɥɢɩɚɪɢɱɧɢɡɚɟɦɢɱɢɣɬɨ
ɨɛɳɪɚɡɦɟɪɧɚɞɯɜɴɪɥɹɥɜɢɤɴɦɞɟɤɟɦɜɪɢ
ɝɱɚɫɬɨɬɬɹɯɫɚɧɟɩɨɝɚɫɟɧɢɇɚɨɛɹɜɹɜɚɧɟɩɪɟɞɇȺɉɩɨɞɥɟɠɚɬɢɜɫɢɱɤɢɧɟɩɨɝɚɫɟɧɢɨɫɬɚɬɴɰɢɩɨɡɚɟɦɢɜɩɟɪɢɨɞɚ
ɨɬɝɞɨɝɚɤɨɨɛɳɢɹɬɪɚɡɦɟɪɧɚɨɫɬɚɬɴɰɢɬɟɤɴɦ
ɞɟɤɟɦɜɪɢɝɟɧɚɞɥɜɉɪɟɞɇȺɉɮɢɡɢɱɟɫɤɢɬɟɥɢɰɚɬɪɹɛɜɚɞɚɨɛɹɜɹɬɧɟɫɚɦɨɩɨɥɭɱɟɧɢɬɟɡɚɟɦɢ
ɧɨɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟɬɚɤɢɜɚȼɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɬɚɡɚɞɨɯɨɞɢɬɟ
ɤɨɹɬɨɫɟɩɨɞɚɜɚɞɨɦɚɣɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɫɟɩɨɫɨɱɜɚɬɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟɩɚɪɢɱɧɢɡɚɟɦɢɩɪɟɡɝɚɤɨɨɛɳɢɹɬɢɦ
ɪɚɡɦɟɪɧɚɞɯɜɴɪɥɹɥɜɢɤɴɦɤɪɚɹɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚɱɚɫɬ
ɨɬɬɹɯɫɚɧɟɩɨɝɚɫɟɧɢɁɚɟɦɢɬɟɤɨɢɬɨɫɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢɩɪɟɡ
ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɬɟ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɢ ɫɴɳɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɞɟɤɥɚɪɢɪɚɬ
ɚɤɨɨɛɳɢɹɬɪɚɡɦɟɪɧɚɨɫɬɚɬɴɰɢɬɟɤɴɦɞɟɤɟɦɜɪɢ
ɝɟɧɚɞɥɜ
ɉɨɥɭɱɟɧɢɬɟɢɥɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟɩɚɪɢɱɧɢɡɚɟɦɢɫɟɞɟɤɥɚɪɢɪɚɬɜɨɬɞɟɥɧɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ±ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɨɟɬɨ
ɟɧɟɪɚɡɞɟɥɧɚɱɚɫɬɨɬɨɛɪɚɡɟɰɚɧɚɝɨɞɢɲɧɚɬɚɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ
ɡɚɨɛɥɚɝɚɧɟɧɚɞɨɯɨɞɢɬɟɧɚɮɢɡɢɱɟɫɤɢɬɟɥɢɰɚȽɨɞɢɲɧɚɬɚ
ɞɚɧɴɱɧɚɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɢɡɬɟɝɥɟɧɚɨɬɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɫɚɣɬɚɧɚɇȺɉZZZQDSEJɎɨɪɦɭɥɹɪɢɬɟɫɟɩɨɞɚɜɚɬɞɨ
ɦɚɣɝɤɚɬɨɞɟɤɥɚɪɢɪɚɧɢɹɬɞɚɧɴɤɡɚɞɨɜɧɚɫɹɧɟɩɨ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɬɚɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɟɜɧɟɫɟɧɜɫɴɳɢɹɫɪɨɤ
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
Ȼɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɟɡɚɩɨɱɧɚɬɨɢɫɪɟɳɭɝɨɞɢɲɧɢɹ
ȾȾɇɚɚɩɪɢɥɜɫɟɥɨɉɨɞɥɟɫɬɨɣɭɩɪɚɜɥɹɜɚɥɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɈɩɟɥȺɫɬɪɚ´ɛɟɡɞɚɩɪɢɬɟɠɚɜɚɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɨɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɆɉɋɢɜɟɞɧɨɝɨɞɢɲɧɢɹɫɪɨɤɨɬɧɚɤɚɡɜɚɧɟɬɨ
ɦɭɩɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɪɟɞɡɚɫɴɳɨɬɨɞɟɹɧɢɟ
ɥɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɦɚɫɥɨɫɚɨɬɤɪɚɞɧɚɬɢɨɬɩɨɦɩɟɧɚɫɬɚɧɰɢɹɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɫɟɥɨɁɚɮɢɪɨɜɨɉɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɟɬɨɟɢɡɜɴɪɲɟɧɨɧɚɚɩɪɢɥɈɛɪɚɡɭɜɚɧɨɟɞɨɫɴɞɟɛɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

ɦɟɫɬɚɜɨɛɳɢɧɚɬɚ
Ɉɮɢɰɢɚɥɧɢɹɬ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɟɧ
ɥɟɤɚɪɡɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪ
ɋɬɟɮɚɧ ɉɟɬɤɨɜ ɞɚɞɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɛɨɥɟɫɬɬɚɧɚɱɢɧɚɧɚ
ɡɚɪɚɡɹɜɚɧɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɬɚ ɢ
ɜɴɡɦɨɠɧɢɬɟɩɪɟɞɩɚɡɧɢɦɟɪɤɢ
ɤɨɢɬɨ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɥɨɠɚɬ
ɩɪɟɜɚɧɬɢɜɧɨ
Ɍɴɣ ɤɚɬɨ ɛɨɥɟɫɬɬɚ ɨɫɜɟɧ
ɨɬ ɤɪɴɜɨɫɦɭɱɟɳɢ ɧɚɫɟɤɨɦɢ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɢ ɢ
ɨɬ ɦɟɯɚɧɢɱɧɢ ɩɪɢɧɨɫɢɬɟɥɢ
 ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɯɨɪɚ ɱɪɟɡ ɨɛɥɟɤɥɨɬɨɫɢɢɨɬɞɪɭɝɢɠɢɜɨɬɧɢ
ɚɝɧɟɬɚɨɜɰɟɤɨɡɢ ɤɦɟɬɨɜɟɬɟ
ɧɚɫɟɥɚɬɚɬɪɹɛɜɚɞɚɫɥɟɞɹɬɡɚ
ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɚɧɨ ɞɜɢɠɟɧɢɟ
ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɢ ɢ ɤɨɥɢ ɩɪɟɞɜɢɞ
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɬɟ ɩɪɚɡɧɢɰɢ ȼɟ-

ɥɢɤɞɟɧ ɢ Ƚɟɪɝɶɨɜɞɟɧ ɤɨɝɚɬɨ
ɩɨɧɚɫɟɥɟɧɢɬɟɦɟɫɬɚɨɛɢɤɚɥɹɬ
ɬɧɚɪɞɠɚɦɛɚɡɢ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɬɟ ɨɬ Ɉɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɫɥɭɠɛɚ ɤɴɦ ɈȾȻɏ ɳɟ
ɫɟ ɫɪɟɳɧɚɬ ɧɚ ɦɹɫɬɨ ɢ ɫ ɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞɢɩɨɫɟɥɚɬɚɧɚɤɨɢɬɨ
ɳɟ ɪɚɡɹɫɧɹɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɬɟ ɨɬ
ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟɬɨ ɩɨ ɝɨɜɟɞɚɬɚ ɢ
ɩɪɟɞɩɚɡɧɢɬɟɦɟɪɤɢ
Ʉɦɟɬɨɜɟɬɟɩɨɥɭɱɢɯɚɢɫɩɟɰɢɚɥɧɚ ɛɪɨɲɭɪɚ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɡɚɛɨɥɟɫɬɬɚɤɨɹɬɨɳɟɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɫɪɟɞɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ
Ȼɨɥɟɫɬɬɚɬɪɴɝɜɚɨɬɂɡɪɚɟɥ
ɫɬɚɧɚ ɹɫɧɨ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨ
ɩɪɟɦɢɧɚɜɚɩɪɟɡɅɢɜɚɧɛɢɜɲɢ
ɫɴɜɟɬɫɤɢ ɪɟɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɭɪɰɢɹ
ɄɢɩɴɪɆɚɤɟɞɨɧɢɹɢȻɴɥɝɚɪɢɹ
Ƚɪɚɧɢɰɚɬɚ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɡɚɫɟɝɚɟɩɥɚɧɢɧɚɬɚȼɋɟɜɟɪɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɧɹɦɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ

ɡɚɪɚɡɧɢ ɨɝɧɢɳɚ ɧɨ ɜ ɘɠɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɜɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɬɚɡɢ
ɫɟɞɦɢɰɚ ɢɦɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ
ɨɝɧɢɳɚɚɧɨɜɢɩɪɨɛɢɫɚ
ɩɭɫɧɚɬɢɡɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ
Ɍɪɹɛɜɚɞɚɫɟɡɧɚɟɱɟɯɨɪɚɬɚ
ɧɟ ɛɨɥɞɭɜɚɬ ɨɬ ɬɚɡɢ ɛɨɥɟɫɬ
ɧɨɦɨɝɚɬɞɚɛɴɞɚɬɦɟɯɚɧɢɱɧɢ
ɩɪɟɧɨɫɢɬɟɥɢ
Ɂɚɪɚɡɧɢɹɬ ɧɨɞɭɥɚɪɟɧ ɞɟɪɦɚɬɢɬɟɫɢɥɧɨɡɚɪɚɡɧɚɜɢɪɭɫɧɚ
ɛɨɥɟɫɬ ɩɨ ɟɞɪɢɬɟ ɩɪɟɠɢɜɧɢ
ɠɢɜɨɬɧɢ ɝɨɜɟɞɚ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɳɚ ɫɟ ɫ ɬɪɟɫɤɚ ɢ ɢɡɪɢɜ
ɨɬ ɜɴɡɥɨɜɢɞɧɢ ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɢɹ
ɩɨ ɤɨɠɚɬɚ Ȼɨɥɟɫɬɬɚ ɜɨɞɢ ɞɨ
ɧɚɦɚɥɟɧ ɢɥɢ ɢɡɝɭɛɟɧ ɦɥɟɤɨɧɚɞɨɣɜɪɟɞɢɧɚɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨɧɚ
ɤɨɠɚɬɚɢɧɚɧɚɫɹɝɨɥɟɦɢɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚɧɟɬɨɧɚɬɴɪɝɨɜɢɹɬɚ
ɢ ɧɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟ

ɧɚ ɟɞɪɢ ɩɪɟɠɢɜɧɢ ɠɢɜɨɬɧɢ ɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɨɬɬɹɯɨɬɡɚɫɟɝɧɚɬɢɬɟ
ɪɚɣɨɧɢ
ɉɪɟɞɚɜɚɧɟɬɨɢɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɛɨɥɟɫɬɬɚ ɫɬɚɜɚ
ɦɟɯɚɧɢɱɧɨɱɪɟɡɤɨɦɚɪɢɦɭɯɢ
ɢ ɞɪɭɝɢ ɧɚɫɟɤɨɦɢ ɢ ɤɴɪɥɟɠɢ
ɚ ɫɴɳɨ ɬɚɤɚ ɢ ɱɪɟɡ ɞɢɪɟɤɬɟɧ
ɤɨɧɬɚɤɬɦɟɠɞɭɡɞɪɚɜɢɢɛɨɥɧɢ
ɠɢɜɨɬɧɢȼɢɪɭɫɴɬɧɚɛɨɥɟɫɬɬɚ
ɩɨɩɚɞɧɚɥ ɜɴɜ ɮɭɪɚɠɢ ɜɨɞɨɩɨɢ ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ ɩɨɫɬɟɥɢ
ɩɪɟɜɨɡɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚɫɴɳɨɦɨɠɟ
ɞɚɛɴɞɟɢɡɬɨɱɧɢɤɧɚɢɧɮɟɤɰɢɹ
ȼɫɹɤɨɫɴɦɧɟɧɢɟɡɚɁɚɪɚɡɟɧ
ɧɨɞɭɥɚɪɟɧ ɞɟɪɦɚɬɢɬ ɬɪɹɛɜɚ
ɧɟɡɚɛɚɜɧɨɞɚɫɟɫɴɨɛɳɚɜɚɧɚ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɟɧ ɥɟɤɚɪ Ɇɨɠɟɬɟ
ɞɚ ɡɜɴɧɢɬɟ ɢ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɧɢɹ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɟɧɥɟɤɚɪɡɚɨɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɞɪ ɋɬɟɮɚɧ ɉɟɬɤɨɜ
ɧɚ*60

Програми за деца с изявени дарби и
разпоредителни сделки с общинска собственост
приети от общинските съветници на Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
бщинска програма на мерките за закрила на деца с
изявени дарби и Годишна
общинска програма за закрила на
детето през 2016 г. бяха приети на
проведеното на 21 април в Тутракан заседание на Общинския съвет.
Закрилата на деца с изявени дарби по смисъла на закона, е система
от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, която им
осигурява финансово подпомагане
и възможности за изява.
Средствата за финансиране се
осигуряват от Министерството на
културата, Министерството на образованието и науката, Министерството на земеделието и храните,
Министерството на младежта и

О

спорта по бюджета на Община
Тутракан както и от бюджета на
Община Тутракан за 2016 г.
Главната цел на Общинската
програма е стимулиране на децата
и учениците от община Тутракан,
изявени в науката, изкуствата
и спорта, откриване и развитие
на техните творчески заложби и
потребности, а също така и насърчаването на учебните заведения и
извънучилищните звена, спортните
клубове и културните институции
да предлагат оптимални условия
за пълноценно ангажиране на
свободното време и за развитие на
талантите на младите хора.
Със свои решения съветниците
дадоха съгласие Община Тутракан
да кандидатства с проект към Фонд
"Социална закрила" и допълниха

Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти общинска
собственост. Те декларираха също,
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 община Тутракан за
периода 2014-2020 г. Решението е
необходимо, за да може Църковно-

щинският съветник Нехат Кантаров
информира колегите си, че има
оплаквания от родители на деца
от състоянието на Детско отделение на МБАЛ-Тутракан визирайки
окаяното състояние на санитарните
помещения и част от стаите. Той
предложи от общинския бюджет
да бъдат заделени средства за
обновяването му, защото Детското
отделение е единственото в мест-

то настоятелство да кандидатства с
проекта по Програмата за развитие
на селските райони.
В останалата част от сесията
бяха приети решения по 15 докладни записки свързани с разпоредителни сделки с общинска
собственост.
В последната точка - "Разни", об-

ната болница, което все още не е
основно ремонтирано.
Зам.-кметът Милен Маринов пое
ангажимента общински специалисти да огледат на място отделение
и да преценят какво точно е необходимо, след което ще се прецени
какво е финансовото изражение и
възможностите на Общината.
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Кметство с. Шуменци
Нека Христовата светлина озари
домовете и и стопли сърцата ни!
Пожелавам Ви така както природата се възражда през този сезон да се
възродят и вашите надежда и вяра за
по-добър и по-щастлив живот!

Христос Воскресе!

Кметство с. Цар Самуил

ǣǱǽǾǴǾǻǼǬǳǹǴǶ

Честито Възкресение Христово!
Пламен МАРИНОВ, Кмет

Мехмед ЮМЕР, Кмет

Приет е бюджетът на община Главиница

ɪɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɓɚɬɧɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɛɟɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɚɧɚɤɚɬɨɢɡɧɟɫɟɧɨɬɨɞɨɫɟɝɚɡɜɟɧɨɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɈɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɟɡɚɤɪɢɜɚ
ɢɩɪɢɨɛɳɚɜɚɤɴɦɫɴɫɬɚɜɚɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɊɚɡɤɪɢɜɚɫɟȾɢɪɟɤɰɢɹɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢɫɳɚɬɚ
ɋɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɚɬɚ Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɫɬɨɩɚɧɢɫɜɚɧɟ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɝɨɪɢ ɫɟ ɡɚɤɪɢ-

Нека се помолим всички
на този празник свят!
Нека бъдем по-добри,
да живеем в мирни дни!
Радост и спокойствие
в душите да цари!

С пожелание за здраве,
благополучие и светли
Великденски празници!
Нека има Мир и Любов
в сърцата ни!

Калина МИХАЙЛОВА, Кмет

Калина ГРЪНЧАРОВА
   ɥɜ ɟ ɛɸɞɠɟɬɴɬ
ɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɜɩɪɢɯɨɞɧɚɬɚɢɪɚɡɯɨɞɧɚɬɚɫɢɱɚɫɬ
ɡɚ ɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ Ɍɨɣ
ɛɟ ɩɪɢɟɬ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɬɨ ɧɚ
 ɚɩɪɢɥ ɬɝ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬɉɪɢɯɨɞɢɬɟ
ɫ ɞɴɪɠɚɜɟɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɚ ɜ
ɪɚɡɦɟɪɧɚɥɜɚɩɪɢɯɨɞɢɬɟɨɬɦɟɫɬɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɥɜ

Кметство с. Старо село

ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɡɟɦɢ
ɤɚɤɬɨɢɞɚɩɨɞɞɴɪɠɚɫɢɫɬɟɦɚɬɚɧɚɭɥɢɱɧɨɬɨɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟɜ
ɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɇɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨ ɛɹɯɚ ɩɪɢɟɬɢ Ɉɛɳɢɧɫɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ
ɡɚɤɪɢɥɚ ɧɚ ɞɟɬɟɬɨ ɡɚ  ɝ
ɢ ɇɚɪɟɞɛɚ ɡɚ ɫɬɨɩɚɧɢɫɜɚɧɟ
ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɢ
ɢɦɨɬɢ ɫ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɬɪɚɣɧɨ
ɩɨɥɡɜɚɧɟÄɉɚɫɢɳɚɢɦɟɪɚ´ɨɬ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɹɩɨɡɟɦɥɟɧɮɨɧɞ
ȼɡɟɬɨ ɛɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɜɚɧɟɧɚɪɚɡɯɨɞɢɬɟɩɨɩɪɨɟɤɬ Äɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨ ± ɧɚɞɟɠɞɚ
ɢ ɞɨɦ ɡɚ ɯɨɪɚɬɚ´ ɩɪɢ ɇɑ
Äɋɜɟɬɥɢɧɚ  ´ ɫ Ɂɜɟɧɢɦɢɪ ɤɚɤɬɨ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟɧɚɈɛɳɢɧɚɬɚ
ɩɨɈɉÄɇɚɭɤɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɚ ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɬɟɧ ɪɚɫɬɟɠ´ ɋ
ɞɪɭɝɨ ɫɜɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟ ɞɚɞɨɯɚ ɫɴɝɥɚɫɢɟ ɡɚ
ɩɚɪɬɧɶɨɪɫɬɜɨ ɩɪɢ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟ
ɧɚɆɟɫɬɧɚɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɚɝɪɭɩɚ
ɆɂȽ ÄȽɥɚɜɢɧɢɰɚ±ɋɢɬɨɜɨ³ɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢ-

ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧ ɨɬ ɨɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɛɸɞɠɟɬ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɬɚ ɧɚ
ɩɪɨɟɤɬɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɨɬɆɂɊȽ
ȽɥɚɜɢɧɢɰɚɌɭɬɪɚɤɚɧɋɥɢɜɨ
ɩɨɥɟ
ɋ ɩɪɢɟɬɢɬɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ
ɇɚɪɟɞɛɚʋɡɚɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟ
ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɧɟ ɧɚ ɦɟɫɬɧɢɬɟɬɚɤɫɢɢɰɟɧɢɧɚɭɫɥɭɝɢ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹɬ ɫɴɜɟɬ ɧɚɦɚɥɢ
ɫ  ɬɚɤɫɢɬɟ ɡɚ ɩɨɥɡɜɚɧɟ
ɧɚ ɞɟɬɫɤɢɬɟ ɝɪɚɞɢɧɢ Ɍɚɤɚ
ɡɚ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɰɟɥɨɞɧɟɜɧɚ
ɞɟɬɫɤɚ ɝɪɚɞɢɧɚ ɬɚɤɫɚɬɚ ɳɟ
ɟɥɜɚɡɚɩɨɥɭɞɧɟɜɧɚ
ɥɜɈɬɞɟɛɚɬɚɩɨɬɟɦɚɬɚɫɬɚɧɚ
ɹɫɧɨ ɱɟ ɞɟɰɚɬɚ ɜ ɐȾȽ ɜ ɰɹɥɚɬɚɨɛɳɢɧɚɫɚɨɛɳɨɢɜ
ɩɨɥɭɞɧɟɜɧɚɝɪɭɩɚɜɫɋɬɟɮɚɧ
ɄɚɪɚɞɠɚɈɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɡɚ
ɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚɝɨɞɢɧɚɫɚɞɟɰɚɬɚ
ɞɚɧɚɦɚɥɟɹɞɨ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹɬ ɫɴɜɟɬ ɞɚɞɟ
ɫɴɝɥɚɫɢɟɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɞɚɫɤɥɸɱɢɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟɫȾɎ
Ɂɟɦɟɞɟɥɢɟ ɡɚ ɪɚɡɫɪɨɱɜɚɧɟ
ɧɚɞɴɥɝɜɪɚɡɦɟɪɧɚ

Добруджанска делегация
посети Турция за Деня на детето

елегация от област
Силистра посети Република Турция във
връзка с Деня на детето –
23 април – един от най-обичаните празници в южната
ни съседка.
Областна администрация бе представена от
заместник областния управител Елена Томова, а град
Главиница – от директора
на СОУ „Васил Левски“ Не-

Д

ȼɨɞɨɛɪɟɧɢɹɩɨɢɦɟɧɟɧɫɩɢɫɴɤɧɚɤɚɩɢɬɚɥɨɜɢɬɟɪɚɡɯɨɞɢ
ɫɚɜɤɥɸɱɟɧɢɨɛɟɤɬɢɡɚɪɟɦɨɧɬɢɫɬɪɨɢɬɟɥɧɨɦɨɧɬɚɠɧɢ
ɪɚɛɨɬɢɤɚɤɬɨɢɡɚɡɚɤɭɩɭɜɚɧɟ
ɧɚ ɬɟɯɧɢɤɚ ɡɚ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ    ɥɜ ɤɚɬɨ
ɨɬɫɨɛɫɬɜɟɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚɳɟɫɟ
ɨɫɢɝɭɪɹɬɥɜ
Ɋɚɡɦɟɪɴɬɧɚɩɪɨɫɪɨɱɟɧɢɬɟ
ɜɡɟɦɚɧɢɹ ɨɬ ɩɪɟɞɯɨɞɧɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɤɨɢɬɨ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɫɴɛɪɚɧɢɜɛɸɞɠɟɬɚɡɚɝɫɚ
ɧɚɨɛɳɚɫɬɨɣɧɨɫɬɥɜ
ɉɪɟɞɢ ɩɪɢɟɦɚɧɟɬɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬɧɚɬɚɪɚɦɤɚɛɟɨɞɨɛɪɟɧɚ
ɨɛɳɚɬɚɱɢɫɥɟɧɨɫɬɢɫɬɪɭɤɬɭ-

ɜɚ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚ ɢ ɫɟ
ɩɪɟɯɜɴɪɥɹ ɤɚɬɨ ɞɟɣɧɨɫɬ ɤɴɦ
ɨɛɳɢɧɫɤɨɬɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɈɛɳɢɧɫɤɢ ɢɦɨɬɢ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ
ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɋɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟ ɩɪɢɟɯɚ ɞɨɩɴɥɧɟɧɢɹɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɡɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɬɨ ɢ
ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɨɬɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɤɚɤɬɨ ɢ ɪɚɡɲɢɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɮɭɧɤɰɢɢ Ɉɫɜɟɧ ɫɬɨɩɚɧɢɫɜɚɧɟɬɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ
ɜɴɡɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨɢɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɝɨɪɢɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɬɨ ɟ ɜɴɡɥɨɠɟɧɨ
ɞɚ ɫɬɨɩɚɧɢɫɜɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɜɚ

НАП очаква още 200 000 данъчни
декларации до края на кампанията
сяка трета декларация за
облагане на доходите е подадена по електронен път
с персонален идентификационен
код (ПИК) или електронен подпис.
Това сочат данните десет дни
преди изтичане на крайния срок
за предаване на формулярите на
НАП – 3 май. До 20 април в цялата
страна са получени общо 305 000
декларации, като тези, които са
подадени по електронен път, са
близо 100 000.
Независимо от това, в оставащите няколко работни дни до края
на данъчната кампания, от НАП
очакват да получат още близо 200

В

000 формуляра. От приходното
ведомство предупреждават, че
на избралите последния възможен ден за деклариране на място
граждани вероятно ще се наложи
да чакат продължително. Вместо
това, подаването на данъчните декларации може да стане удобно от
домашния компютър с безплатния
ПИК, издаван в произволно избран
офис на приходната агенция. Формулярите могат да бъдат изпратени
и по пощата с препоръчано писмо
с дата на пощенското клеймо не
по-късно от 3 май 2016 г.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане

ɪɚɧɟɩɨɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚɩɨɞɛɨɪ
ɧɚɆɂȽ
ɋ ɢɡɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɬɱɟɬɚ
ɧɚɇɑȼɟɞɪɢɧɚɜɫɄɨɫɚɪɚ
ɞɨɤɥɚɞɢɬɟ ɡɚ ɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɱɢɬɚɥɢɳɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɢ
ɢɡɪɚɡɯɨɞɜɚɧɢɬɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɟɡ  ɝ ɛɹɯɚ
ɩɪɢɟɬɢɨɬɦɟɫɬɧɢɹɩɚɪɥɚɦɟɧɬ
ɇɚ ɫɥɟɞɜɚɳɨɬɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ
ɫɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟɡɚɞɴɥɠɢɯɚɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɧɚ ɱɢɬɚɥɢɳɧɨɬɨ
ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɨɜɫɄɨɫɚɪɚɞɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɨɬɱɟɬ
ɢ ɞɚ ɞɚɞɟ ɨɛɹɫɧɟɧɢɹ ɫɴɫ
ɫɱɟɬɨɜɨɞɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚɪɚɡɯɨɞɜɚɧɟɬɨɧɚɯɢɥɥɜɚɜɚɧɫ

ɥɜɩɨɩɪɨɟɤɬɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɢ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɚ ɋɩɨɪɬɟɧ
ɰɟɧɬɴɪɂɦɚɩɨɞɝɨɬɜɟɧɝɨɞɢɲɟɧ ɩɨɝɚɫɢɬɟɥɟɧ ɩɥɚɧ
ɋɥɟɞɩɨɞɩɢɫɜɚɧɟɧɚɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟɬɨɥɢɯɜɢɬɟɩɨɞɴɥɝɚɳɟ
ɩɚɞɧɚɬɞɨɛɟɩɨɹɫɧɟɧɨɧɚ
ɫɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟ
ȼ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ
ɛɹɯɚ ɩɪɢɹɬɧɨ ɢɡɧɟɧɚɞɚɧɢ ɨɬ
ɦɚɥɤɢɬɟɥɚɡɚɪɤɢɨɬɞɟɬɫɤɚɬɚ
ɝɪɚɞɢɧɚɜɫɄɚɥɭɝɟɪɟɧɟɤɨɢɬɨ
ɩɹɯɚ ɬɚɧɰɭɜɚɯɚ ɢ ɪɟɰɢɬɢɪɚɯɚ ɡɚ ɬɹɯ ɤɚɬɨ ɢɦ ɩɨɠɟɥɚɯɚ
ɫɩɨɤɨɣɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɩɪɨɥɟɬɧɨ
ɛɥɚɝɨɞɟɧɫɬɜɢɟ

на доходите изтича на 3 май 2016
г., като в същия срок трябва да бъде
заплатен и дължимият данък за
довнасяне. При превод на пари към
бюджета се попълва кодът за вид
плащане - 11 00 00 „Данъци и други
приходи за централния бюджет“.
Освен да подадат подоходната
си декларация, с ПИК клиентите
на НАП могат да ползват и много
други услуги, като например да
проверят осигурителния си доход,
да получат информация за сумите
преведени към фонда им за втора
пенсия, да получат данни за декларираните им пред НАП трудови
договори, да разберат колко са
непогасените им задължения, да
подадат всички видове данъчни и
осигурителни декларации, както
или искане за издаване на документ.
До края на данъчната кампания -

3 май 2016 г., телефонът ще бъде с
удължено работно време – от 8.30
до 18.00 ч. в делнични дни.
Над 6600 силистренци вече обявиха доходите си пред НАП
6646 физически лица от Силистренско са подали досега годишната си данъчна декларация
за доходите от 2015 г. С всяка
година все повече се увеличава
броят на деклариралите доходите
си по интернет. Тази година 2655ма граждани от Силистренско
(40%) са обявили доходите си
чрез електронната страница на
агенцията, ползвайки електронен
подпис (1347 бр.) или персонален
идентификационен код (ПИК) за
идентификация (1308 бр.). За сравнение за същия период миналата
година по интернет са декларирали
1953 физически лица (28,7% от
“ТГ”
общия брой).

фие Раим.
В поздравителната програма участва Ансамбъл
„Ритъм – Главиница“ с главен художествен ръководител Росен Атанасов. Българската делегация имаше
делови срещи с представители на държавната и на
местнитe власти в Одрин
и в два по-малки града в
областта.
“ТГ”

В Главиница обсъдиха
културно-историческото
наследство в общината

Симеон БОРИСОВ
ечер, организирана от
местната структура
на ПП ГЕРБ, посветена на културно-историческото наследство на общината Главиница бе проведена на 19 април в сградата
на НЧ „Христо Ботев-1940”.
Мероприятие на такава
тематика се провежда
за пръв път в общината.
Представени са исторически факти, предания и
легенди за град Главиница
и за селата Долно Ряхово,
Зафирово, Малък Преславец, Сокол и Черногор (бел.

В

ред. - единственото село с
три сайта, посветени на
историята му). Разказано
бе за хората, обитавали
тези земи от древността
до днес, за различните наименования на селищата, за
поминъка на населението
и за движението му през
годините, за съвременният
облик на селата. Езерото
с лилиите в Малък Преславец, чешмата с пивка вода
в Главиница, от която ако
пиеш ще се върнеш, както
и за други места и обекти
стана дума по време на
събитието.
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От СОУ "Йордан Йовков":

Отлично представяне на
Дърво на приятелството посадиха възпитаници от СОУ „Христо Ботев“
български и румънски ученици

учител по Информационни технологии сподели: „Много се радвам,
че има такива умни деца в област
Силистра, виждам тези деца след
5 години много, много напред...“.
Форумът бе завършен с думите „
Пожелаваме успешно класиране на
децата от област Силистра в Националната олимпиада по ИТ – 2016 г
в град Хисаря".
Освен малките шестокласници
от училище „Христо Ботев“ има
още един класиран проект в категория 9-12 клас. Той е на Теодора
Филипова от 12 а клас с мобилно
приложение в категория „Мултимедийни приложения“. От област

Анна ГЕОРГИЕВА
а втора поредна година в
ПГМТ „Владимир Комаров“,
гр. Силистра се проведе
Областният форум за споделяне
на опит „Добри практики в обучението по Математика, Информатика
и Информационни технологии“,
инициализиран от г-жа Дженкова,
главен експерт по Математика,
Информатика и Информационни
технологии в Регионалния инспекторат по образованието.
Интересни методически практики
и споделяне на професионални
умения показаха преподаватели
от Силистра, Тутракан, Главиница,
Средище и Окорш.
От СОУ „Христо Ботев“ представянето бе реализирано от учениците
Ния Бранимирова Георгиева и Никола Сашев Тодоров от 6 клас, с ръководител Анна Георгиева. Участието
им във форума бе по препоръка на
г-жа Дженкова и г-жа Станкова,
директор на училището, като целта
на представянето е да се покаже
работата по Националният проект
„С грижа за всеки ученик“, модул
„Работа с талантливи ученици за
участие в ученическите олимпиади“,
както и доброто ниво на обучение
по Информационни технологии,
много над средното за държавно

З

Диана ЦВЯТКОВА
ченици от 6а клас на
СОУ „Йордан Йовков”
заедно с помощник-директора Анелия Калдарева,
класния ръководител Диана
Цвяткова, Стефка Капинчева - преводач, учители
и родители посетиха Теоретична гимназия „Неагое
Бесараб” в румънския град
Олтеница. Това е втората
среща на шестокласниците от двете училища,
които вече са приятели и
общуват заедно с истинско
удоволствие. Миналата
година за Деня на Европа и
Деня на ученическото самоуправление, румънските
ученици посетиха Тутракан
и СОУ „Йордан Йовков” и се
запознаха с града и историята му.
Тази година посещението

У

беше посветено на Деня на
Земята. Учениците посадиха дървото на приятелството и почетоха този
празник с редица дейности.
Шестнадесетте ученици
се запознаха с културата и
традициите на румънските
партньори в новооткритата изложба на зала „Бялата
кула”. Бяха посрещнати
радушно от родителите
и местната общност. Не
стигна времето и за забавленията, игрите, танците и песните, с които
талантливите деца от
двете страни - България и
Румъния, се забавляваха на
организирания от домакините обяд. С нетърпение
шестокласниците от двете страни очакват следващата среща, планирана
по проекта за следващата

учебна година.
Участието в проекти,
финансирани по програма
Еразъм+ - „Как преоткрих
моя град – бъдещи разкази за днешния град”, и
нефинансирани, като „Математика – мост между
културите”, е начинът
деца от различни страни да
комуникират и да обогатяват знанията си - убедени
са учителите, родителите
и ръководството на СОУ
„Йордан Йовков”. Само през
тази учебна година, 26 деца
пътуваха в Европа по тези
проекти. Много сме горди,
че те навсякъде достойно
представиха нашето училище и родина!
Специални благодарности
на г-жа Стефка Капинчева,
без която този проект нямаше да съществува!

образователните изисквания.
Шестокласниците представиха
проекта „Бързо и лесно смятане“, с
който се класираха за участие в Националната олимпиада по Информационни технологии – 2016. Малките IT-специалисти демонстрираха
познания и умения в областта на
Информационните технологии, още
повече завидни умения в Информатиката с приложение на програмен
език Action Script.
Г-жа Дженкова със задоволство
сподели: „Това е един интересен
проект, който съчетава в себе си Математика, Информатика и ИТ“. След
представянето преподавателите
поздравиха учениците и изказваха
мнение за тяхната работа, дори

Силистра класираните проекти са
три, освен нашите два има още един
проект от ПМГ Силистра в категория
„Уеб сайт".
Да припомним - за участие в Националната олимпиада се допускат
само 20 най-добри проекти от цяла
България от общо 5-те категории.
Горди сме, че учениците на СОУ
„Христо Ботев“ за поредна година
са класирани за участие в олимпиадата. Да им пожелаем здраве,
успех и достойно класиране на
олимпиадата.
На снимките: Тутраканските
ученици заедно с гл. експерт по
Математика, Информатика и ИТ и
при представяне на проекта

Денислав Маринов - първи в Патронен празник на училището в с. Зафирово
национален кръг на IT Знайко+

Нели МАНЧЕВА
ационалният кръг
на състезанието IT
Знайко+ се проведе
в с. Рибарица от 15 до 17
април. Осмокласникът Денислав Златков Маринов
от СОУ "Йордан Йовков"
се класира на първо място със своята презентация „Колонизаторите на
Марс“.
Награда за оригиналност получиха седмоклас-

Н

ниците Гюлнур Нуржан
Кяшиф и Илиян Павлинов
Иванов. Те представиха
проекти на теми „Млечнобялата планария“ - урок
по биология и „Машина на
времето".
Отлично представиха
своите разработки петокласниците Ванеса Димитрова Димитрова, Ганка
Пламенова Гвоздейкова,
Кристиян Руменов Тодоров
и Мартин Мариянов Вълев.

Учениците се състезаваха
достойно като създадоха
на място презентациите
и ги защитиха пред комисията и останалите участници в състезанието.
Извън състезателния тур,
учениците имаха възможност да стрелят с лък,
с въздушна пушка, да се
забавляват в игрите организирани от аниматорите
и да спортуват на воля.

Величка ПЕЙЧЕВА
Марияна ЛАЗАРОВА
ОУ „Иван Вазов", с. Зафирово празнува своя патронен празник на 20 април.
Тогава съвместно с НЧ
„Христо Ботев – 1901 г.”
се проведе училищен рецитаторски конкурс на тема
"С България в сърцата"
в две възрастови групи:
първата - за ученици от
първи до четвърти клас,
а втората - от пети до
осми клас.
Жури в състав: Снежанка
Берберска – председател и
членове Елка Иванова и Марияна Лазарова, секретар

при НЧ "Христо Ботев –
1901 г." определи крайното
класиране.
В първа група Даная Добрева от 3а клас спечели
първото място, следвана
от Преслав Михайлов от
втори клас и Свилен Иванов от четвърти клас.
Във втора възрастова
група Есер Бедри от пети
клас е първи, втори - Алекс
Иванов от шести клас, а на
трето място се класира
Ебру Еркин от шести клас.
Всички участници получиха поощрителни награди.
Сборна група от трети и
четвърти клас с музикален ръководител Виолета

Стаматова поздравиха
с песните „Обичам те,
Родино” и „Сладкопойна
чучулига”. Група деца от
шести клас изпяха песента
„Мятало Ленче ябълка”, а
учениците от осми клас
поздравиха всички с песента „Спасение” на БТР.
Състезанието завърши с
много усмивки, грамоти и
награди. За всички ученици
и учители, както и за гостите празника конкурсът
беше приятно преживяване,
който ни откъсна за малко
от ежедневните грижи
и ни накара да се почувстваме наистина като на
празник.

КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ

27.04-4.05.2016 г.
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Цветна Цветница!

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Цветница е, път ни
отворете
между синьо цвете китка да увием

и венци зелени, за моми,
ергени!
И във всяка къща да
цъфти в градина явор и калина, между тях
Гергьовден
да навърже люлки за
деца и булки!"

село. На площада в център на селото се събра
народ - млади и стари, за
да си припомни народната
традиция в този ден. И да
участва в нея!
"Времето ще е с нас" твърдяха всички и познаха

В света на приказките

рез месец април Ресурсен
център за подпомагане на
интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със
специални образователни потребности-Силистра проведе ,,Маратон на
четенето" в с. Зафирово в партньорство с местното училище ,,Иван Вазов''
и Читалището. Акцентът на събитието
бе върху приказното творчество на
писателя Ангел Каралийчев. Участваха
ученици със специални образователни
потребности, включени в групи за ресурсно подпомагане в ОУ,,Иван Вазов''

П

успя да я закупи по проект
финансиран в изпълнение
на Стратегията за развитие на МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле".
Тя ще бъде използвана от
тук нататък точно за
такива цели.
Та, на нея един след
друг се редяха танцови
състави, фолклорни вокални групи, индивидуални
изпълнители, музиканти,
рецитатори, имитатори,
все таланти от цялата
тутраканска община, дошли да покажат своето
изкуство и да се насладят на аплодисментите
на публиката, която не

Ето така започна тазгодишното издание на
общинския празник "Цветница", който бе домакинстван от с. Старо

с ресурсни учители - Юлия Великова
и Юлия Бояджиева, подпомогнати от
свои приятели от различни класове
вучилището. Гости им бяха децата от
2а и 2б клас.
Децата посетиха най-напред заемния отдел в библиотеката.Там бяха
запознати от библиотекарката Величка
Пейчева с реда и правилата за ползване на книги, като вниманието на децата
беше насочено към неоходимостта от
грижливо и отговорно отношение към
книгите, от споделянето на прочетеното с другите.

ро село, принадлежат към
етнографската група на
русенските хърцои. Те
са били обект на научно
изследване още от Димитър Маринов, бащата на

- предричаният дъжд дойде
на финала.
Откритата сцена, която задължително ще отбележим, че е нова и прави
своя прощъпулник с това
събитие, е осигурена от
Сдружение "Сакин Туна"
("Тихият Дунав"), което

Мероприятието продължи с представянето на кратка презентация за
едни от най-известните световни и
български автори на приказки - Ангел
Каралийчев, Ран Босилек, Георги Райчев, Ханс Кристиян Андерсен, Братя
Грим, Шарл Перо, след което децата
участваха в маратонско четене на приказката ,,Който не работи, не трябва
да яде'' от Ангел Каралийчев. Виктор
и Свилен от 4 клас се справиха много
добре като водещи, а Селин, Стоянка
и Есин, също от 4 клас, рецитираха с
чувство стихотворения, които изразяват любовта към книгата и четенето.
Най-добра четивна техника показа
Преслав от 2а клас. Учениците с огромно желание прочетоха мъдри мисли
за трудолюбието като основна ценност
на народния дух.
Сред гостите на събитието бяха
учителките Лиляна Ганева, Теменужка
Радулова, Калинка Василева и Пенка
Георгиева.
Мероприятието беше осъществено
и с любезното съдействие на секретаря
в читалището Марияна Лазарова.
Така бе поставено началото на една
добра традиция на сътрудничество
между институциите, която в името на
децата трябва да продължи.
Юлия ВЕЛИКОВА, Ресурсен учител
в РЦПИОВДУСОП-Силистра
Юлия БОЯДЖИЕВА, Ресурсен учител в РЦПИОВДУСОП-Силистра
Величка ПЕЙЧЕВА, Библиотекар, НЧ
,,Христо Ботев – 1901 г.'',с.Зафирово

се щадеше, а наистина
аплодираше с удоволствие.
Освен сцената, впечатление у всички остави
и фактът, че кметът
на Старо село Пламен
Маринов бе осигурил над
300 седящи места за публиката. От намерените
железни стойки и пластмасови седалки, някъде
захвърлени и забравени
през годините по тавани
и мазета в обществените
сгради на селото, той бе
измайсторил чисто нови
конструкции за сядане.
И гости имаше на празника - групата за изворен
фолклор и обичаи към читалище „Напредък – 1915
г.” в с. Юпер, Кубратско.
Двете села – Юпер и Ста-

българската етнография и
пръв директор на Народния
етнографски музей в София. И както своевременно
информира Регионалният
музей в Русе, получи се
една среща на „Живи човешки съкровища”, защо-

то обредния танц „Надиграване на боенци”, който
показаха юперци, през 2010
г. е вписан в Националната
представителна листа на
нематериалното културно наследство - “Живи
човешки съкровища” на
България, а през 2014 г. лазаруването от Старо село
също извоюва престижната позиция на „Живо човешко съкровище“, което
е още една допирна точка
между двете групи, представящи многообразието
на този стар хърцойски
обичай.
Музикалният формат
"България търси талант"
също бе представен тук,
разбира се, от Елица Кам-

бурова и Асен Рашков.
Но... да се върнем към
началото на Цветница празникът бе открит от
кмета на селото Пламен
Маринов, а поздравления
отправиха зам.-областният управител на област
Силистра Младен Минчев
и директорът на дирекция
"Хуманитарни дейности" в
общинската администрация - Стефка Станкова,
от името на кмета на
Община Тутракан д-р Димитър Стефанов.
В края на "Цветница-2016" всички изпълнители получиха Грамота за
участие, спомен от едно
великолепно преживяване,
което пък е стимул за
следващата Цветница.
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СВОБОДНА

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ

„Развитието на България
от 1989 г. до 01.01.2016 г.“

ɄɪɢɫɬɢɹɧɄȺɅɑȿȼ

а да се направи обективна оценка на случилото се след преломната дата 10.11.1989 г.,
е необходимо да представим условията през последната година на социалистическия строй в страната,
като бъдат разгледани в
следните елементи:
- Икономическа и политическа ситуация
- Социална политика
- Демографска политика
- Образование и култура
Икономическа и
политическа ситуация
в страната
През 1989 г. България е
средно развита европейска
държава. До този период
страната се нарежда на
27-мо място в света по Индекса на човешко развитие
на ООН. През 2013 г. тя е
вече на 53-то, а през 2015
е на 68, след Зимбабве.
В последните дни на социалистическия строй, икономиката представлява
следната стопанската
структура, включваща секторите: 59.4% промишленост, с развити машиностроене, електротехника
и електроника, химическа
промишленост и енергетика, 29.7% земеделие, 12.9%

З

услуги. Външната търговия
е предимно със страните
от СИВ 75%, от тях 55%
със СССР, макар че през
80-те години расте вносът
на суровини и материали от
западни страни. До средата на 80-те търговският
баланс е положителен, но
през 1989 г. търговският
баланс вече е отрицателен
с дефицит от около 1 млрд.
долара. Основният длъжник на България е СССР.
Външният дълг расте от
1985-тa година, но това
не се дължи на неспособността със справяне на
проблемите от страна на
българските управляващи, а
от саботиране на икономическите връзки между България и страните от СССР
от страна на тогавашния
първи секретар на КПСС –
Михаил Горбачов, който се
стреми на премахне Тодор
Живков, който управлява
страната повече от 30
години.
Този обобщен показател
има и своите икономически
измерения:
1. България е 27-та металургична страна в света, с
произведени 3 300 000 тона
стомана;
2. Страната произвежда
2,5 милиона тона минерални
торове;
3. 20 000 тона химикали
за растителна защита;
4. 1,8 милиона бр. автомобилни гуми годишно;
5. 1 милион тона калцирана сода или 4-то място
в света;
6. Заема 29-то място в
света по производство на
селскостопанска продукция;
7. 17-то място по производство на пластмаса в
света;

ОДМВР-Силистра:

Обезпечаване на обществения ред,
сигурността и пожарната безопасност по
време на Великденските празници и 6 май
ъководствата на Областната дирекция на МВР и
Регионалната дирекция
„Пожарна безопасност и защита
на населението” в Силистра
разпоредиха изпълнение на комплекс от мерки за гарантиране на
обществения ред, сигурността и
пожарната безопасност по време
на предстоящите чествания на
Възкресение Христово – Великден, и 6 май – Гергьовден, Ден
на храбростта и на Българската
армия. Предприети са действия
за набиране на предварителна
информация за всички религиозни и публични прояви в населените места с оглед осигуряване
на полицейско присъствие в
районите около обектите. С
органите на местната власт са
набелязани съвместни мерки по
опазването на обществения ред
и сигурността при провеждане на
празнични мероприятия. Засилен
ще е превантивният контрол за
осигуряване на безопасност при
организирани ученически и други
групови пътувания на непълнолетни лица.
Планирани са специализирани полицейски операции с цел
противодействие на кражбите на
домашни животни. Криминалистите напомнят на гражданите да
бъдат предпазливи при осъщест-

Р

вяване на покупко-продажби
на животни и да не допускат
непознати лица в дворовете на
имотите си.
Създадена е организация за
осигуряване на безопасността на
движението преди и по време на
празничните дни, когато се очаква интензивен трафик. Пътни
полицаи ще следят за водачи с
рисково поведение, свързано
с неправилно изпреварване,
неправилни маневри и отнемане
на предимство. Предвидено е
провеждане на специализирани
полицейски операции „Алкохол
и неправоспособност”, като
особено внимание ще се обърне
на третокласните и общинските
пътища, подходите и районите
на питейните заведения и дискотеки.
Преди празниците огнеборците
проверяват пожарната безопасност на църквите и манастирите
в Силистренска област, където
ще се провеждат тържествени
ритуали, с оглед навременно
отстраняване на евентуални пропуски. Предприети са действия
за осъществяване на ефективни
пожарогасителни действия при
необходимост, а всички служители са запознати с плановете за
пожарогасене и ситуационните
схеми на обектите.
“ТГ”

8. В производството на
изкуствени текстилни
влакна изпреварва Франция,
Испания, Белгия, Канада;
9. България е първа в
света по производство на
пасти за зъби.
Трудовата заетост е 100
%, безработица не съществува. Здравеопазването е
безплатно за всички граждани, провеждат се редовни
здравни профилактични
прегледи на всички младежи. Образованието във висшите и средните училища
е безплатно и се определя,
чрез държавни квоти за
различните специалности,
според нуждите на държавните сектори. Това
гарантира възможността
на всички да се образоват
в сектора, в който желаят, като същевременно
поддържа висок стандарт
на образователен ценз. В
страната съществуват
34 Висши учебни заведения
и университети, които
подготвят около 30 000
студенти годишно. През
същия период, завършилите
средно специално образование с професионална квалификация и занаят са 103 000
души годишно. За да бъде
приет в университет, кандидат-студентът трябва
да получи оценка от изпит
по-висока от Мн. добър 4,5
по шестобалната система,
а в някои специалности, балът достига до 6.00.
По отношение на
демографската
политика:
- Държавата подкрепя
младите семейства като
им предоставя нисколихвени заеми за сватба и построяване на жилище. При
положение, че семейството

има 1 дете, държавата опрощава 30 % от стойността на заема, при второ – 60
% , а при трето – целият
остатък от заема. Населението от 5,9 милиона
през 1945 г. , през 1989 г. е
8,9 милиона души или нарастването е със над 50% за
44 години.
- По данни на Световната
банка, през 1989 г. 92 % от
българите имат собствено
жилище, 58 % имат по 2 жилища, 48% имат собствена
вила, 52 % имат собствен
автомобил.
- Престъпността е сведена до минимум и за година
има регистрирани под 20
000 престъпления, от които най-чести са кражбите
и хулиганските прояви от
страна на етническите
малцинства. Разкриваемостта на престъпленията
е 85 %.
В заключение, България
е била добре развита в
социален, икономически и
демографски план страна,
изпреварваща редица държави като Полша, Чехия
и Австрия по качество на
живот.
БВП на страната за 1989
г. е 56 милиарда долара при
стойността на долара от
тази година, през която
един долар се търгува за
по-малко от 1 български
лев.
БВП на глава от населението е 6 216 долара, при
изключително равномерно
разпределение на парите
сред хората.
Цените на основните
продукти са:
За 1 кг. бял хляб – 26 ст.
За 1 кг. сирене, краве –
4,50 лв.
За 1кг. домати – 0,40 лв.

бласт Силистра е
на 26-о място от 28
области в страната
по брой население, след
Габрово и преди областите
Смолян и Видин. Към 31 декември 2015 г. населението
е 113 248 души. В сравнение
с 2014 г. то намалява с 1
422 души или 1.2%, това съобщиха от Териториалното
статистическо бюро.
Мъжете са 55 774, а жените – 57 474, или на 1 000
мъже се падат 1 030 жени.

на възраст над 65 години е
25.8%, а на мъжете – 19.5%.
Тази разлика се дължи на
по-високата смъртност
сред мъжете и като следствие от нея по-ниската
средна продължителност
на живота при тях.
Делът на лицата на 65 и
повече навършени години е
най-висок в община Алфатар -32.2%, а най-нисък в
община Кайнарджа – 13.7%.
Остаряването на населението води до повишаване на

О

Област Силистра на 26-то
място в страната по брой
население със 113 248 души
Броят на мъжете преобладава при жителите до 55
години. С нарастване на
възрастта се увеличават
броят и относителният
дял на жените. Както в
страната, така и в област Силистра, продължава
процесът на остаряване
на населението, който се
изразява в увеличаване на
дела на населението на 65 и
повече навършени години. В
област Силистра процесът
на остаряване е по-силно
изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените

неговата средна възраст,
която в края на 2015 г. достига 44.7 години. Процесът
на остаряване се проявява
както в селата, така и в
градовете, като в градовете средната възраст на
населението е 45.5 години,
а в селата – 44.0 години.
Към 31 декември 2015 г.
децата до 15 години са 15
282, или 13.5% от общия
брой на населението на
областта. Спрямо 2014 г.
този дял остава непроменен, а спрямо 2001 г.
намалява с 2.4 процентни
пункта.
“ТГ”
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ɪɢɫɬɢɹɧɄɚɥɱɟɜɟɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɝɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ
ɥɹɜɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɧ ɉɭɛɥɢɤɭɜɚɦɟ ɪɟɡɸɦɟ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɹɞɨɤɥɚɞɊɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɨɬɝɞɨ
ɝɫɥɸɛɨɩɢɬɫɬɜɨɬɨɤɚɤɢɡɝɥɟɠɞɚɨɧɚɡɢɫɢɫɬɟɦɚɩɪɟɡɩɨɝɥɟɞɚɧɚɱɨɜɟɤɤɨɣɬɨɧɟɟɛɢɥɪɨɞɟɧɢɧɟɹ
ɟɩɪɟɠɢɜɹɜɚɥɇɨɟɛɢɥɜɴɡɩɢɬɚɜɚɧɨɛɭɱɚɜɚɧɜɭɱɢɥɢɳɟ
ɜɞɧɟɲɧɢɜɪɟɦɟɧɚɭɫɟɳɚɧɟɬɨɦɭɡɚɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɹ
ɫɬɪɨɣɟɮɨɪɦɢɪɚɧɨɨɬɫɪɟɳɢɬɟɢɜɴɡɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨɧɚɪɚɡɥɢɱɧɢɯɨɪɚɢɥɟɜɢɩɚɪɬɢɢ
ȼɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨɫɢɧɚɫɬɚɠɚɧɬɫɴɜɟɬɧɢɤɜɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚɬɚ
ɝɪɭɩɚɧɚɈɛɟɞɢɧɟɧɚɬɚɥɟɜɢɰɚɜȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɩɚɪɥɚɦɟɧɬ
ɦɢɛɟɜɴɡɥɨɠɟɧɨɞɚɩɨɞɝɨɬɜɹɢɩɪɟɞɫɬɚɜɹɞɨɤɥɚɞɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɞɴɪɠɚɜɚɫɥɟɞɫɦɹɧɚɬɚɧɚɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɬɚɫɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɫɢɫɬɟɦɚɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɚ
ɄɪɢɫɬɢɹɧɄɚɥɱɟɜɉɨɜɨɞɴɬɬɨɡɢɞɨɤɥɚɞɞɚɛɴɞɟɜɴɡɥɨɠɟɧ
ɧɚɦɟɧɟɱɟɫɚɦɨȻɴɥɝɚɪɢɹɧɹɦɚɢɡɥɴɱɟɧɟɜɪɨɞɟɩɭɬɚɬ
ɜ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚ ɥɟɜɢɰɚ ɢ ɛɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ
ɧɚɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚɬɚɝɪɭɩɚɞɚɟɧɚɹɫɧɨɫɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɬɚ
ɢɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɫɢɬɭɚɰɢɹɜȻɴɥɝɚɪɢɹɩɪɟɡɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ
ɝɨɞɢɧɢȾɨɤɥɚɞɴɬɛɟɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɜɝɪɴɰɤɢɬɟɪɭɫɤɢɩɨɥɫɤɢ
ɛɟɥɨɪɭɫɤɢɛɟɥɝɢɣɫɤɢɢɱɚɫɬɧɢɭɤɪɚɢɧɫɤɢɦɟɞɢɢɋɟɝɚɩɪɟɞɫɬɨɢɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɬɨɦɭɜɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɦɟɞɢɢɤɚɬɨɩɴɪɜɚɬɚ
ɢɡɛɪɚɧɚɨɬɦɟɧɦɟɞɢɹɟɜɟɫɬɧɢɤɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫȼɚɠɧɨ
ɭɬɨɱɧɟɧɢɟɟɱɟɬɭɤɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɹɬɦɚɬɟɪɢɚɥɟɪɟɡɸɦɟɢ
ɧɟ ɫɴɞɴɪɠɚ ɜ ɞɟɬɚɣɥɢ ɰɹɥɨɫɬɧɢɹɬ ɞɨɤɥɚɞ ɫɴɫɬɚɜɟɧ ɨɬ
ɫɬɪɚɧɢɰɢ
ɋɴɫɫɢɝɭɪɧɨɫɬɱɚɫɬɨɬɱɢɬɚɬɟɥɢɬɟɧɹɦɚɞɚɫɟɫɴɝɥɚɫɹɬɫ
ɩɨɡɢɰɢɹɬɚɧɚɄɚɥɱɟɜɢɮɚɤɬɢɬɟɜɞɨɤɥɚɞɚɋɬɪɚɧɢɰɢɬɟɧɚ
ɜɟɫɬɧɢɤɚɫɚɨɬɜɨɪɟɧɢɡɚɪɚɡɧɨɪɨɞɧɢɦɧɟɧɢɹɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɢɜɫɟɤɢɟȾɨɛɪɟɞɨɲɴɥɞɚɝɢɢɡɪɚɡɢ
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За 1 кг. свинско месо –
4,00 лв.
За 1 бр. яйце – 8 ст.
Цените на консумативите са:
За 1 кв/ч - 4,5 ст. – дневна тарифа и 2 ст. нощна
тарифа
За 1 м3 вода – 15 ст.
За 1 литър бензин А 98 –
0,40 лв.
За отопление на тристаен апартамент с поддържане на температура между
23 и 28 градуса се плаща
между 18 и 25 лв. за месец
Средната заплата в
страната е 274 лв. но в нея
не се включват всички бонуси, които служителите са
получавали по празниците.
Равностойността на тази
заплата е съизмерима с
покупателната способност
на население през 2015 г. е
около 2200 лева (Данни на
КТ "Подкрепа").
2. Превратът - началото на „перестройката“ в

България
С идването на власт на
последния лидер на КПСС
Михаил Горбачов, традиционно добрите отношения
между България и СССР
започват да охладняват.
Причината за това е неразбирателството на българския държавно-партиен
ръководител Тодор Живков
с неговият млад колега от
Москва. Живков е доайен
сред социалистическите
ръководители и се ползва с
уважение на всички лидери
на държави от социалистическия лагер. Това отношение към него предизвиква
ревността на Горбачов и
опасенията, че Живков открито критикува неговите
предложения за преустройство като неефективно и
разрушителни.
Продължението четете
в следващият брой на
вестник „Тутракански
глас“

Ромският образователен фонд
набира студенти
писмо до Областна
администрация Силистра Орлин Орлинов, национален координатор на стипендиантските
програми в Ромски образователен фонд, съобщава:
"Ромският образователен
фонд е фондация със седалище в Будапеща, Унгария,
чиято основна цел е да
спомага за намаляването
на огромната разлика в
образованието на ромите
и неромите чрез политики
и програми, които подпомагат качественото
образование на ромите,
включително десегрегацията на образователната
система."
Основен приоритет на
Ромския Образователен
Фонд е да подпомага изработването и осъществяването на образователни
политики, които допринасят за включването на ромите в образователната
система.
Всяка година Ромският
образователен фонд обявява открит конкурс за
стипендии за студенти
от ромски произход в 16
държави от Централна и
Източна Европа. В България Ромски Образователен
Фонд предоставя акаде-
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мична стипендия на над
250 ромски студенти годишно, които се обучават
в бакалавърска, магистърска или докторантска
програма в акредитирани
български университети.
За академичната 20162017 година конкурсът за
стипендии бе обявен на 8
април 2016 г. с краен срок
за кандидатстване 11
май 2016 г. В конкурса потенциални бенефициенти
са настоящи дванадесетокласници или завършили
средно образование роми,
както и настоящи студенти.
Допълнителна информация може да получите на следната интернет страница: http://
www.romaeducationfund.
hu/how-apply-scholarship-1.
Адрес: гр. София 1000,
ул. Солунска 56 Институт „Отворено общество" тел. +359 2 930
66 25 e-mail: orlin.orlinov@
romaeducationfund.org,
www.romaeducationfund.org.
“ТГ”
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СМЯХ
- Да!
- А къде му е шапката?

Пациентка казва на психоаналитика си:
- Докторе, ние никога не се
Фолкпевица отива на гинеколог. караме с мъжа ми.
Докторът само я погледнал и запо- Странно - отговаря аналитикът
чнал да пише рецепта…
- Значи вие не сте създадени един
- Ей, докторе! Ама вие дори не за друг.
ме прегледахте! Да се съблека ли?
- Няма нужда! Гледах последния
- Има ли мъж, който не може да
ви клип - промърморил докторът. живее без жени?
- Разбира се - гинекологът!

Продавам
Продавам двуетажна къща в с. Шуменци с масивна
лятна кухня, гараж и 2,5 дка дворно място. Цена - 10 хил.
лв. За доп. информация на тел.: 0877646593

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

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

Сканди

СУДОКУ

- Четирима в една стая, само "Леле, колко съм се напил", значи
един работи, що е то?
секс няма да има.
- Трима държавни служители и
климатик.
- Муцка, твоя пуши ли?
- Само след секс!
На кастинг за балерина:
- Малеее, ми то много вредно бе!
- Опит?
- Айде, айде, от 2 пъти годишно
- Над 20 години ходене на пръ- нищо няма да му стане...
сти до хладилника посред нощ
В ресторанта. Сервитьорката.
Жена тича след автобус и крещи:
- Какво ще обичате?
- Спрете, спрете! Ще закъснея
- Яйца.
за работа.
- Сварени, пържени или да ги
Хората се развикали на шо- почеша?
фьора:
- Спрете автобуса, жената ще
- Скъпи, нали ме намираш идезакъснее за работа!
ална?
Спира той, жената се качва и
- Да, разбира се! Ти си много
казва:
повече от идеална!
- Ох, мерси, без малко да закъс- Колко повече?
нея за работа... Карти и билети за
- Е, поне 20 кила...
проверка, моля!
При очен лекар. Докторът:
Вуте и Пена ще правят секс.
- Можете ли да прочетете тук,
Вуте се съблича гол. Пена го гледа най-долния ред?
ококорено.
- Не.
- Що си вразал таа мартеница на
- Значи сте късоглед.
к*ро си бре! - вика Пена.
- Баси, цел живот неграмотен,
А Вуте: - Па нали рече като вида сега и кьорав…
щтрък да я връжа на плодно дръво
та те връзах я.
80-годишен пациент споделя
притесненията си със семейния
Майка пита дъщеря си:
лекар:
- Какво ще правиш през уи- Докторе, след секс имам стракенда?
нен шум в ушите. Допускате ли
- Амиии, готвене, къркане, секс... какво може да е?
- Моооляяяяя?!
- Аплодисменти, господине,
- Абе, шегувам се, бе мамо... аплодисменти...
Знаеш, че не мога да готвя...
На вратата се звъни.Отваря
Ако чуете една жена да казва: домакинът,а насреща му стар
"Леле, колко съм се напила", значи евреин пита:
със сигурност ще прави секс.
- Извинете,вие ли вчера спасиАко чуете един мъж да казва: хте от реката едно малко еврейче?

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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В СОУ "Йордан Йовков"-Тутракан:

Празнични емоции на Деня на Земята

а 22 април т.г. учениците и учителите
от СОУ ” Йордан
Йовков" отбелязаха Деня
на Земята. Празникът бе
съпроводен с много положителни емоции. Усмивки,
танци и песни изпълниха
цялото училище.
На сцената изгря талан-

Н

тът на седмокласничките
Гергана, Виктория и Сияна, които изпълниха песни,
посветени на България, а
невероятната изложба от
природни материали привлече погледите на всички. Симона и Ралица от 10
“б” и Славена и Елина от
11 “б” доказаха таланта
си при изработването на
постери, посветени на
Земята. Тържеството
завърши с пускане на гълъби, които също почетоха
празника на Земята с
красивия си, плавен полет
към небесата.
Денят беше подготвен
от Методично обединение "Природни науки" в
лицето на Мария Кирякова
и Бисерка Симеонова и
библиотекаря Красимира
Нейчева, моментът запаметен от Нели Манчева,
а озвучаването бе осъществено от Веселина
Костадинова.
Надяваме се всички на
този ден да са отдали
нужното внимание на нашия дом - Земята. Нека
заедно да допринесем за
нейното опазване и да я
предадем на следващите
поколения така както
сме я получили. Дори и
по-чиста!
Християна РАЕВА,
11 “б” клас

Благотворително за Великден!
Т
ɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɹɬ ȼɟɥɢɤȻɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɢ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ
ɞɟɧɫɤɢɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɟɧ ȼɚɫɤɨɢɬɨɫɬɚɧɚɯɚɫɴɩɪɢɱɚɫɬɛɚɡɚɪɤɨɣɬɨɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɧɢɤɴɦɤɚɭɡɚɬɚɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɢ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚ ɫɚɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟɢɢɡɤɚɡɜɚɬ

ɌɭɬɪɚɤɚɧɢɈɍɋɜɋɜɄɢɪɢɥ ɩɹɯɚɦɚɥɤɢɬɟɭɱɟɧɢɰɢɨɬɋɈɍ
ɢɆɟɬɨɞɢɣɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
ɃɃɨɜɤɨɜ ɚ ɥɚɡɚɪɤɢɬɟ  ɫ
ɇɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɜ ɩɚɪɤɚ ɩɟɫɧɢ ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɬɨɱɧɨ ɧɚ Ʌɚɡɚɪɨɜɞɟɧ
ȼ ɝɪɚɞɫɤɢɹ ɩɚɪɤ ɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ ɛɹɯɚ ɩɨɞɪɟɞɟɧɢ ɳɚɧɞɨɜɟɬɟ ɧɚ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɨɬ
ɤɨɢɬɨɜɫɟɤɢɩɨɫɟɬɢɬɟɦɨɠɟɲɟ
ɞɚ ɢɡɛɟɪɟ ɦɚɣɫɬɨɪɫɤɢ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɫɭɜɟɧɢɪɢ ɢɥɢ ɜɤɭɫɧɢ
ɤɨɡɭɧɚɰɢɢɥɚɤɨɦɫɬɜɚɋɴɛɪɚɧɚɬɚɫɭɦɚɨɬɛɚɡɚɪɚɟ
ɥɜ ɢ ɬɹ ɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɡɚ
ɡɚɜɴɪɲɜɚɳɢɬɟ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɢ
ɜɧɟɪɚɜɧɨɫɬɨɣɧɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ

ɫɴɳɨ ɢɫɤɪɟɧɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ
ɤɴɦ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɋɈɍ ɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜɉɉȽȿɊȻɌɭɬɪɚɤɚɧɉɉȻɋɉɌɭɬɪɚɤɚɧɐɇɋɌ
Ɇɚɥɴɤɉɪɟɫɥɚɜɟɰɉɟɤɚɪɧɚ
ɆɟɬɨɞɢɟɜɢɈɍɋɬɟɮɚɧɄɚɪɚɞɠɚɫɐɚɪɋɚɦɭɢɥɐȾȽ
ɉɚɬɢɥɚɧɱɨɐȾȽɋɥɚɜɹɧɤɚ
ɈȾɁɉɨɥɟɬɇɑɇɨɜɠɢɜɨɬ
ɫɌɴɪɧɨɜɰɢɇɑɋɜɟɬɥɢɧɚ    ɫ ȼɚɪɧɟɧɰɢ
ɋɈɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɉɟɤɚɪɧɚ
ȽɸɥɹɣȾɨɦɡɚɫɬɚɪɢɯɨɪɚ

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

ɚɩɪɢɥɆɟɯɦɟɞɘɆȿɊɄɦɟɬɧɚɫɐɚɪɋɚɦɭɢɥɨɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɚɩɪɢɥȼɟɥɢɱɤɚɉȿɌɊɈȼȺȾɨɦɚɤɢɧɤɥɭɛɫȼɚɪɧɟɧɰɢ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
 ɚɩɪɢɥ  Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚ ɄɈɋɍɅɂȿȼȺ Ƚɥɟɤɫɩɟɪɬ Ɇɟɫɬɧɢ
ɩɪɢɯɨɞɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɚɩɪɢɥɋɬɚɧɢɦɢɪɚȼɈɃɇɈȼȺȽɥɫɩɟɰɆɟɫɬɧɢɩɪɢɯɨɞɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɚɩɪɢɥȼɚɥɟɧɬɢɧɊɈɃȻɈȼɂɡɩɴɥɧɢɬɟɥɲɨɮɶɨɪɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɚɩɪɢɥȾɢɦɨȾȿɇɑȿȼɁɚɦɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɈɛɋɌɭɬɪɚɤɚɧɊɨɬɚɪɢɄɥɭɛɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɚɩɪɢɥɇɟɯɚɬȿȻȺɁȿɊɄɦɟɬɧɚɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚɨɛɳɢɧɚ

Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɦɚɣɆɚɹɂȼȺɇɈȼȺɝɪȼɚɪɧɚɛɢɜɲɡɚɦɝɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɧɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫ
 ɦɚɣ  Ɍɨɞɨɪ ɆɈɊȺɊɈȼ ɌɎ Ⱦɭɧɚɜɫɤɚ ɦɥɚɞɨɫɬ ɇɑ
ɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɦɚɣɇɢɤɨɥɢɧɤɚȽȺɇȿȼȺȾɢɪɟɤɬɨɪɧɚȾɢɪɟɤɰɢɹɎɢɧɚɧɫɢɫɱɟɬɨɜɨɞɫɬɜɨɢɛɸɞɠɟɬɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɦɚɣȼɟɠɞɢȾȺɂɅɄɦɟɬɧɚɫɌɴɪɧɨɜɰɢɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɦɚɣȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼɄɦɟɬɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɊɨɬɚɪɢɄɥɭɛɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɦɚɣ±Възкресение Христово±Великден±ȼɟɥɢɤɚ
ȼɟɥɢɤɨȼɟɥɢɧȼɟɥɢɫɥɚɜɚȼɟɥɢɫɥɚɜȼɟɥɢɱɤɚȼɟɥɢɱɤɨ
ȼɟɥɤɚȼɟɥɤɨȼɟɥɶɨȼɢɥɢȼɢɬɚɧ
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