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е основан през 1962 г.

Брой 29

Година LIV

21 - 27 юли 2016 г.

Иринел РОМАН, Кмет на Кирнодж, Румъния:

Участваме в исторически момент
на помирение
Панихида за
загиналите в
Тутраканската
епопея отслужиха
румънски и
български
свещеници

Калина ГРЪНЧАРОВА
лизо 80 жители и свещеници от румънското селище Кирнодж,
което е побратимено с
Тутракан, водени от своя
кмет Иринел Роман, посетиха Мемориалния комплекс
"Военна гробница - 1916 г."
край тутраканското село
Шуменци, за да отдадат
почит на загиналите 8
хиляди войници и офицери
- българи, румънци и германци, в историческата битка
на стр. 5
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Искрен ВЕСЕЛИНОВ,
народен представител от
ПГ на Патриотичния фронт,
зам.-председател на ВМРО-БНД:

Ердоган е големият
печеливш от опита
за преврат!

риемна на народния
представител Искрен
Веселинов организира
ръководството на местната организация на ВМРО
в Тутракан на 18 юли. Тя
е част от редовните му
срещи с граждани, които

П

осъществява през настоящия мандат.
Запитан как би коментирал събитията около
преврата в съседна Турция,
той отговори: "Събитие,
на стр. 4

Общински съвет-Тутракан
ще заседава днес
на стр. 2

Цена 0.60 лв.
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РЕГИОН

НОВИНИ
СМЕНЯТ ВАУЧЕРИТЕ ЗА ГОРИВО С РЕАЛНИ ПАРИ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɨɞɨɛɪɢɩɪɨɦɟɧɢɜɁɚɤɨɧɚɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
ɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɫɤɨɢɬɨɫɟɜɴɜɟɠɞɚɧɨɜɚ
ɫɯɟɦɚ ɡɚ ɞɴɪɠɚɜɧɚ ɩɨɦɨɳ ɡɚ ɧɚɦɚɥɟɧɚ ɚɤɰɢɡɧɚ ɫɬɚɜɤɚ
ɧɚɝɚɡɶɨɥɚɢɡɩɨɥɡɜɚɧɜɩɴɪɜɢɱɧɨɬɨɫɟɥɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɋɯɟɦɚɬɚ ɳɟ ɫɟ ɩɪɢɥɚɝɚ ɫɥɟɞ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɧɢɹ ɧɨɦɟɪ ɜ ɪɟɝɢɫɬɴɪɚ ɧɚ ɞɴɪɠɚɜɧɢɬɟ ɩɨɦɨɳɢ
ɧɚȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚɤɨɦɢɫɢɹ
ɉɪɨɦɟɧɹɫɟɦɟɯɚɧɢɡɦɴɬɡɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɧɚɞɴɪɠɚɜɧɚɬɚ
ɩɨɦɨɳɉɪɟɞɜɢɠɞɚɫɟɬɹɞɚɛɴɞɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɚɩɨɞɮɨɪɦɚɬɚ
ɧɚɩɚɪɢɱɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɧɚɱɚɫɬɨɬɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ
ɧɚɚɤɰɢɡɚɚɧɟɤɚɤɬɨɞɨɫɟɝɚ±ɩɨɞɮɨɪɦɚɬɚɧɚɜɚɭɱɟɪɢɡɚ
ɝɨɪɢɜɨɁɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟɫɬɨɩɚɧɢɳɟɩɨɞɚɜɚɬɡɚɹɜɥɟɧɢɟɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟɟɞɧɨɤɪɚɬɧɨɢɳɟɩɨɥɭɱɚɜɚɬɩɨɦɨɳɬɚɧɚɜɟɞɧɴɠ
ɉɨɬɨɡɢɧɚɱɢɧɳɟɫɟɨɛɥɟɤɱɢɩɪɨɰɟɫɴɬɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ
ɡɚɩɨɦɨɳɬɚɤɚɬɨɳɟɫɟɧɚɦɚɥɹɬɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɬɚɬɟɠɟɫɬ
ɢɪɚɡɯɨɞɢɬɟɡɚɛɢɡɧɟɫɚ
КРИМИНАЛЕ
ɇɟɛɪɟɠɧɚɪɚɛɨɬɚɫɨɬɤɪɢɬɨɝɴɧɟɩɪɢɱɢɧɚɬɚɡɚɩɨɠɚɪ
ɜɴɡɧɢɤɧɚɥɧɚɸɥɢɤɪɚɣɫɟɥɨɅɢɫɬɟɰɨɝɴɧɹɬɭɧɢɳɨɠɢɥ
ɞɤɚɨɤɨɫɟɧɮɭɪɚɠɢɞɤɚɩɨɫɟɜɢɫɥɟɞɤɚɬɨɨɤɨɥɨɱɚɫɚ
ɫɟɡɚɩɚɥɢɥɨɫɬɴɪɧɢɳɟɈɝɧɟɛɨɪɰɢɨɬɭɱɚɫɬɴɤɚɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɭɫɩɟɥɢɞɚɫɩɚɫɹɬɞɤɚɩɨɫɟɜɢɢɞɤɚɨɤɨɫɟɧɮɭɪɚɠ
ɋɥɟɞɜɴɡɧɢɤɧɚɥɢɩɨɠɚɪɢɧɚɸɥɢɫɚɫɩɚɫɟɧɢɞɤɚ
ɤɚɣɫɢɟɜɦɚɫɢɜɤɪɚɣɫɟɥɨɒɭɦɟɧɰɢɢɫɝɪɚɞɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɇɟɛɪɟɠɧɚɪɚɛɨɬɚɫɨɬɤɪɢɬɨɝɴɧɟɩɪɢɱɢɧɚɡɚɩɨɠɚɪɢɬɟ
ɇɟɛɪɟɠɟɧ ɫɬɨɩɚɧɢɧ ɩɪɢɱɢɧɢɥ ɩɨɠɚɪ ɜ ɢɦɨɬɚ ɫɢ ɩɪɢ
ɪɚɛɨɬɚɫɨɬɤɪɢɬɨɝɴɧɉɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨɫɬɚɧɚɥɨɧɚɸɥɢ
ɨɤɨɥɨɱɚɫɚɜɫɟɥɨɐɚɪɟɜɞɨɥɈɝɧɟɛɨɪɰɢɨɬɊɋɉȻɁɇɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚɝɚɫɢɥɢɩɨɠɚɪɚɫɩɚɫɹɜɚɣɤɢɠɢɥɢɳɧɚɫɝɪɚɞɚ
ɢ  ɤɨɲɟɪɚ ɫ ɩɱɟɥɧɢ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɂɡɝɨɪɟɥɢ ɫɬɨɩɚɧɫɤɚ
ɩɨɫɬɪɨɣɤɚɩɪɚɡɧɢɤɨɲɟɪɚɢɦɨɬɨɮɪɟɡɚ
ɓɟɬɢɧɚɧɟɫɴɥɩɨɠɚɪɜɴɡɧɢɤɧɚɥɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɨɜɨɬɩɚɞɴɰɢɚɫɥɟɞɬɨɜɚɫɟɩɪɟɧɟɫɴɥɜɴɪɯɭɨɤɨɫɟɧɮɭɪɚɠɧɚɩɥɨɳ
ɨɬɞɤɚɂɧɰɢɞɟɧɬɴɬɜɴɡɧɢɤɧɚɥɧɚɸɥɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚ
ɜɫɟɥɨȻɨɝɞɚɧɰɢɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɩɨɠɚɪɧɢɤɚɪɢɡɚɝɚɫɢɥɢɨɝɴɧɹ
ɫɩɚɫɹɜɚɣɤɢɤɴɳɚɜɛɥɢɡɨɫɬ
ɅɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɡɝɨɪɹɥɜɌɭɬɪɚɤɚɧɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɚɤɴɫɨ
ɫɴɟɞɢɧɟɧɢɟɉɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨɟɫɬɚɧɚɥɨɧɚɸɥɢɨɤɨɥɨ
 ɱɚɫɚ ɉɨɠɚɪɴɬ ɟ ɩɨɬɭɲɟɧ ɨɬ ɟɤɢɩ ɧɚ ɦɟɫɬɧɚɬɚ Ɋɋ
Äɉɨɠɚɪɧɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɡɚɳɢɬɚɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ´
Ɏɭɪɝɨɧɛɟɧɡɢɧɨɜɚɝɪɟɝɚɬɢɫɬɪɨɢɬɟɥɧɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɫɚ
ɢɡɝɨɪɟɥɢɩɪɢɩɨɠɚɪɜɴɡɧɢɤɧɚɥɧɚɸɥɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚ
ɜɫɟɥɨɅɢɫɬɟɰɈɝɴɧɹɩɨɝɚɫɢɥɢɨɝɧɟɛɨɪɰɢɨɬɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɢɹɭɱɚɫɬɴɤɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚɋɩɚɫɟɧɚɟɱɚɫɬɨɬɢɦɭɳɟɫɬɜɨɬɨ
ɜɴɜɮɭɪɝɨɧɚɉɪɢɱɢɧɚɬɚɡɚɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨɫɟɢɡɹɫɧɹɜɚ
ɉɨɠɚɪɜɫɭɯɢɬɪɟɜɢɤɪɚɣɌɭɬɪɚɤɚɧɫɚɡɚɝɚɫɢɥɢɦɟɫɬɧɢɬɟ
ɨɝɧɟɛɨɪɰɢɧɚɸɥɢɇɹɦɚɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɡɚɝɭɛɢɉɪɢɱɢɧɚ
ɡɚɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨɟɱɨɜɟɲɤɚɧɟɛɪɟɠɧɨɫɬ
ɝɨɞɢɲɧɢɹɬȽɆɟɡɚɥɨɜɟɧɞɚɲɨɮɢɪɚɦɨɬɨɩɟɞÄɇɟɚɩɨɥɢ´ɛɟɡɤɧɢɠɤɚɉɪɨɜɟɪɤɚɬɚɤɨɹɬɨɟɢɡɜɴɪɲɟɧɚɧɚ
ɸɥɢɜɫɟɥɨɅɢɫɬɟɰɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚɨɳɟɱɟɬɨɣɫɟɧɚɦɢɪɚɜ
ɟɞɧɨɝɨɞɢɲɧɢɹ ɫɪɨɤ ɨɬ ɧɚɤɚɡɜɚɧɟɬɨ ɦɭ ɩɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɪɟɞɡɚɫɴɳɨɬɨɞɟɹɧɢɟɋɪɟɳɭɧɟɝɨɟɡɚɩɨɱɧɚɬɨɛɴɪɡɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
 ɤɴɫɚ ɰɢɝɚɪɢ ɛɟɡ ɚɤɰɢɡɟɧ ɛɚɧɞɟɪɨɥ ɫɚ ɢɡɡɟɬɢ ɨɬ
ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɧɚɊɍɌɭɬɪɚɤɚɧɇɟɡɚɤɨɧɧɢɬɟɬɸɬɸɧɟɜɢɢɡɞɟɥɢɹ
ɫɚɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɩɪɢɩɪɨɜɟɪɤɚɧɚɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɆɟɪɰɟɞɟɫ´
ɫ ɜɨɞɚɱ ȾȽ  ɝ  ɜ ɫɟɥɨ ɒɭɦɟɧɰɢ ɩɪɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɚ
ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɚ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɧɚɫɨɱɟɧɚ ɫɪɟɳɭ ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɚɬɚ ɢ
ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɬɨɧɚɚɤɰɢɡɧɢɫɬɨɤɢɈɛɪɚɡɭɜɚɧɨɟɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Във връзка с празниците на града, конто ще се
проведат на 23, 24 и 25 септември 2016 година,

ОБЩИНА СВИЩОВ
ОБЯВЯВА ТРАДИЦИОННИЯ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС

"СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ"
Конкурсът е напълно анонимен. Всеки автор може да участвува с
по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни
екземпляра в печатен вид на машина или в компютърна разпечатка.
Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от
малък плик с трите имена, адреса и телефон за връзка на своя автор.
Ще бъдат присъдени:
Наградата за поезия "Николай Искъров" в размер на 250 лева
Първа награда - 150 лева
Втора награда - 100 лева
Трета награда - 70 лева
Две поощрителни награди по 50 лева.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 25 септември 2016
година от 10.30 ч. в камерната зала при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д.
Аврамови - 1856".
Краен срок за получаване на творбите: 10 септември 2016 година
на адрес:
5250 гр. Свищов,
облает В.Търново,
ул. "Д.Г.Анев" № 4 а, Община Свищов „Култура", за конкурса.
Отличените творби ще бъдат публикувани в печатни медии, както и
на интернет страницата на Община Свищов на адрес: www.svishtov.bg
Телефони за информация:
0631/643-51 - главен експерт „Култура"

21 - 27.07.2016 г.

Общински съвет-Тутракан ще заседава днес
Р

едовно заседание ще
проведе Общинският
съвет в Тутракан на
21 юли (четвъртък) от 9:00
часа. В предварителния
дневен ред са включени 13
докладни записки.
Най-напред съветниците ще бъдат запознати с
отчетите за дейността
на местния парламент за
първото полугодие и отчета
на кмета на общината за
изпълнението на приети-

те решения от страна на
местната администрация
за същия период.
Предстои приемане на
допълнения в Наредбата
за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Тутракан, както и приемане
на решения за провеждане
на публични търгове с явно
наддаване за отдаване под
наем на земеделски земи от
Общинския поземлен фонд и

на поземлени имоти в регулация.
Образованието ще е също
една от важните теми на
сесията. Внесени са предложения за включване на
СОУ „Йордан Йовков” и СОУ
”Христо Ботев” в Тутракан
в Списъка на средищните
училища в Република България за следващата учебна
година, а също и докладна
записка с която се иска
разрешение за допускане на

изключение от минималния
брой ученици в паралелките
и за дофинансиране, както
и за определяне броя на паралелките и групите и броя
на учениците и на децата в
паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена за
учебната 2016-2017 година.
Трите Постоянни комисии
проведоха своите заседания
в следобедните часове на
20 юли.
“ТГ”

С по-високи добиви от миналата
година завършва жътвената кампания
В
три от седемте общини на Силистренска област – Силистра, Тутракан и Главиница, приключи жътвата
на пшеницата. Очаква се
тази седмица жътвената
кампания да бъде финализирана и в останалите
четири общини на областта.
До момента са прибрани
над 220 000 тона пшеница, при среден добив

за областта 561 кг/дка,
което е с 20 кг повече от
миналогодишния добив от
543 кг/дка, съобщиха от
Областната земеделска
дирекция. В тазгодишната
кампания са прибрани и
над 23 000 тона ечемик от
реколтираните над 45 000
декара площи, при среден
добив 516 кг/дка. Над 1600
тона е производството
от тритикале, при засети
общо 1900 декара в три

общини – Тутракан, Дулово и Кайнарджа.
Ръст бележат и добивите тази година от
маслодайна рапица. От
засетите над 86 000 декара, са прибрани над 30 000
тона от тази култура при
среден добив 352 кг/дка.
С по-висок от миналогодишния добив завърши
и кампанията за прибирането на кайсиите в
Силистренско. Средният

добив е 657 кг при 590
кг от декар за миналата
година. Прибрани са почти
14 000 тона плодове. Найвисок е средният добив в
Тутраканска и Ситовска
общини – по 800 кг от
декар. Кайсиите са сред
традиционните овощни
видове, отглеждани в
Крайдунавска Добруджа.
В Силистренска област
има близо 22 000 декара
кайсиеви градини.
“ТГ”

Бъдещите студентите плащат До края на юли се подават
сами здравните си осигуровки декларации за ползването
през летните месеци
на земеделски земи
фисът на НАП в Силистра
напомня на всички ученици, които са завършили средното си образование тази
година, че с дипломирането им
възниква задължение да внасят
сами здравните си осигуровки.
Изключение правят тези от тях,
които са започнали работа веднага след завършването, тъй
като в този случай работодателят начислява задължителните
осигуровки.
Младежите, които са приети
във висши учебни заведения
като студенти редовно обучение,
за месеците от завършването
на средното до започването на
висшето образование трябва
да внесат здравните си вноски
за своя сметка, тъй като в този
период не попадат в нито една
от двете категории (ученици и
студенти), които се осигуряват от
републиканския бюджет.
Задочните студенти също плащат самите вноски си за здраве,
ако не са назначени на работа.
Преди да се пристъпи към
внасяне на осигуровките е задължително да бъде подадена
Декларация образец 7. Документът се подава до 25-о число
на месеца, следващ месеца, в
който възниква задължението за
плащане на здравни осигуровки.
Всички зрелостници са осигурени
от държавния бюджет до месец
юни включително. Задължението
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за лично плащане на здравни
вноски възниква от месец юли,
като крайният срок за подаване
на декларация образец 7 и за
внасяне на сумата е до 25 август.
В рубриката „Осигуряване” на
електронната страница на НАП
е поместена и информацията
за попълване и подаване на декларация 7, както и образец на
формуляра, който може да бъде
изтеглен. Подаването на декларацията става в офиса на НАП или
по пощата с обратна разписка.
При допуснати пропуски във
вноските за здраве, бъдещите
студенти може да се озоват с
прекъснати здравни права и да
нямат достъп до безплатните
здравни услуги, осигурени от
Националната здравноосигурителна каса.
Сумата за здравни осигуровки
през 2016 г. е 16,80 лв. на месец
и се внася до 25-о число на
следващия месец, след което
ежедневно започва да се трупа
лихва. Затова, ако се внасят пари
за няколко месеца назад, преди
да се издължи сумата трябва да
се направи справка за актуалния
размер на лихвата. Справката
се прави на място в салона за
обслужване на офиса на НАП или
чрез електронните услуги в сайта
на НАП - www.nap.bg, където
безплатно е достъпен здравноосигурителен калкулатор.
“ТГ”

а 31 юли изтича срокът,
в който собствениците на
земеделски земи трябва
да декларират как ще ги стопанисват – дали ще ги обработват
лично, или планират отдаването
им под аренда. Ако не направят
това, държавата ще разпредели
служебно земята за ползване.
Тази разпоредба на Закона за
собствеността и ползването на
земеделските земи напомни
в интервю за БНР експертът в
Министерството на земеделието
Лилия Стоянова.
"Белите петна" при земеделските земи – площите, чийто
собственик не се знае или не се
е заявил през последните една
две-години, възлизат на около 1
милион декара, сочат данните на
ведомството.
"Всяка година със землищата
се сключват доброволни споразумения за ползване на земите и
някъде в тези територии влизат
имотите, чийто собственик не е
указал какъв е статутът на неговата земя. Ако собственикът на
земя не е подал декларация, че
лично ще я обработва, правното
основание на ползване за следващата стопанска година е на
ползвателя, в чийто масив попада
имотът. Това ползване е възмездно и ползвателят в чиито масиви
попадат "белите петна", дължи
заплащане", обясни Стоянова.
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Собственикът получава парите
си от ОД "Земеделие" по местонахождение на имота, след като те
постъпят в специална сметка, а
давностният срок за получаване
на сумите е десет години. Това
разкрива и един друг феномен
- т.нар. липсващи собственици,
които не се интересуват от земите
си и не търсят парите си за тях,
разказа още експертът и предупреди и за риска от сключване на
договора за ползване на земята
от друго лице след 31-ви юли.
"Тогава имотът отново влиза в информационния масив като "бяло
петно" – т.е. човекът с договора,
който си плаща за ползването
на този имот, не може да се възползва от това и да го обработва
през текущата стопанска година",
уточни Стоянова.
Общинските служби "Земеделие" изготвят предварителни
регистри, които се обявяват до
5-и август. Тези регистри трябва
да се погледнат от всички собственици и засегнати лица, за да
се види всеки имот с какъв статут
е, като до 15-и август могат да
се правят корекции в регистъра.
Стоянова призова собствениците
до 31 юли или да подадат декларация за лично обработване на
земята, или да сключат договорите си с ползвателите, за да се
предотвратят бъдещи грешки и
“ТГ”
недоразумения.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 18 юли 2016 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
1 продавач консултант в бензиностанция – средно образование
2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младеж2 шофьори, тежкотоварен автомобил – средно образование,
ка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките кат. C+E, мин. 3 години опит
ресурси” – в две направления:
1 продавач консултант – няма изискване за заемане
- За обучение по време на работа
1 сезонен работник, горско стопанство – няма изискване за
2 общи работници – основно обр.
заемане
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
2 помощник-готвачи – няма изискване за заемане
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 сервитьор – средно образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
1 барман – средно образование
– средно обр.
3 лекари - висше образование, медицина
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
Други СРМ към деня:
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
1 барман - на 4 часа – основно образование
освен, ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
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В Главиница:
СОУ "Йордан Йовков" - Тутракан в
Общинска стратегия за развитие на
класацията на 1000 гимназии в България социалните услуги (2016-2020)
според резултатите от матурите
М
С
ъс среден успех 5.113
от държавния зрелостен изпит по БЕЛ, ЕГ
“Пейо Яворов” в Силистра
е единствената гимназия
в областта, попадаща в
класацията ТОП 100 на гимназиите в страната според
резултатите от матурите. 33-ма са зрелостниците от гимназията, явили се
на матура по БЕЛ, а средния
успех бележи ръст от 0,412
в сравнение с успеха от
2015 година.
София, Варна и Пловдив са
градовете с най-добро гимназиално образование. Училища от тях заемат първи-

те 10 позиции по успех от
държавния зрелостен изпит
по български език и литература. В тези градове са
и единствените гимназии,
в които средната оценка
на учениците е над 5,50 и
влиза в графата “отличен”.
Класация на 1000 гимназии
според резултатите от
матурата бе направена от
сайта danybon.com.
Първите пет места в
класацията са запазени за
столични училища - немската, испанската, Американския колеж, 73-о СОУ
“Владислав Граматик” и
частната гимназия “Ерих

Кестнер”.
След петте софийски
училища топ 10 се допълва от Езикова гимназия
“Пловдив” и първа езикова
във Варна, класическата
в столицата и езиковите
училища “Иван Вазов” и
“Йоан Екзарх” съответно
в Пловдив и Варна.
Веднага след десетката
пък по тазгодишните си постижения на задължителната матура по български
са първа английска и СМГ
в София.
Велико Търново, Ловеч и
Добрич пък са от по-малките областни градове,

които успяват да класират
училища в топ 20.
В класацията ТОП 1000,
попадат няколко общински
и държавни училища в Силистренско. На 104 място
в тази класация е ПМГ”Св.
Климент Охридски” със
среден успех от матурата по БЕЛ 4.777. На 232
позиция е СОУ “Йордан
Йовков” гр. Тутракан
със среден успех 4.333,
а на 236 позиция е Професионалната гимназия
по стопанско управление,
администрация е услуги “А.
Буров” със среден успех по
БЕЛ 4.326.
“ТГ”

Увеличават стипендиите на студентите с до 20%
инистерският съвет прие
изменения и допълнения в постановлението
за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите,
докторантите и специализантите
от държавните висши училища и
научни организации.
Промените предвиждат средствата от държавния бюджет за
изплащане на стипендиите на
студентите-български граждани, за последното тримесечие
на 2016 г. и за 2017 г., да бъдат
увеличени с до 20 %. Променен е
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и месечният размер на стипендията, като тя ще бъде не по-ниска
от 70лв. и не по-висока от 150лв.,
също така е увеличен и размерът
на наградите и помощите, които
ректорът може да отпуска на
студенти и докторанти от 200 на
300лв. Студентите ще могат да
кандидатстват за повече от един
вид стипендия, но ще могат да
получат по избор въз основа на
писмено заявление само една от
стипендиите.
С постановлението се въвеждат стипендии, определени

До 31 юли се приемат заявления за
кредитиране на одобрени проекти по
Националната програма по пчеларство
емеделски стопани, които
имат подписани договори
по мерки Б и Г от Националната програма по пчеларство
(НПП) за 2016 г. могат да кандидатстват за кредити от Държавен
фонд „Земеделие”. Крайният
срок за приемане на заявления
за кредитиране е 31 юли 2016 г. в
областните дирекции на Фонд „Земеделие“ по постоянен адрес на
физическите или по адрес на регистрация на юридическите лица.
Кредитите са с лихвен процент от
4% на годишна база. Те се отпус-
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кат пряко от ДФ „Земеделие“ и
покриват до 95% от полагащата се
безвъзмездна финансова помощ
по мерки Б и Г от НПП, а останалата
част се осигурява от кандидатите.
Кредитът и дължимите по него
лихви се погасяват еднократно,
чрез прихващане на стойността му
от одобрената финансова помощ,
която пчеларят получава по мерки
Б и Г от Пчеларската програма. По
двете мерки се отпуска помощ за закупуване на нови кошери, отводки,
пчелни майки и препарати за борба
“ТГ”
срещу вароатозата.

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

само по един от задължителните
показатели – „среден успех“.
Висшите училища задължително
определят част от средствата за
стипендии да се предоставят
само по показателя „среден семестриален успех“, съгласувано
със студентския съвет.

Предвидено е промените да
влязат в сила от летния семестър
на учебната 2017 г. Целта е да
бъдат отличени и стимулирани
най-добрите студенти за постиженията им в обучението,
независимо от професионалното
им направление.
“ТГ”

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 32/15.07.2016 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 14.07.2016 г. е
издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за проект за:
„Реконструкция и преустройство на стационарна
газстанция в данъчен склад и пункт за пълнене на
бутилки с пропан-бутан”
Местонахождение: кв. 2, УПИ II по плана за регулация
на гр.Тутракан, одобрен със Заповед № 270/12.04.1976 г.
- поземлен имот с идентификатор 73496.500.489
по КК на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-186/2008 год. на ИД на АГКК гр.София.
Административен адрес: гр.Тутракан,
ул.„Трансмариска” № 131
Визата е издадена на: „БУЛТРЕЙД-2002” ООД,
гр.Варна
представлявано от Росен Славчев Славов и Иван
Николаев Драганов управители заедно и поотделно.
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от
ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 29/06.07.2016 год.

Във връзка с подадено до Главния архитект на Община Тутракан Заявление с вх. рег. №УТ-24-4407/04.07.2016
год. от Хюсеин Ахмед Хюсеин и Зюлфер Якубова Хюсеин
за разглеждане на ПУП и ПР в ОЕСУТ Ви съобщаваме,
че е:
Изработен Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/ в обхват на собственият им имот №508 с отредени УПИ IV-508 и УПИ
V-508 в кв.38 от Кадастрален и регулационен план на
с.Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/1990 год. на
ОбНС Тутракан.
Отредените за имот №508, УПИ IV-508 и УПИ V-508
в кв.38, се обединят в един общ УПИ Х-508 с площ от
2 129 кв.м. Вътрешните регулационни линии съвпадат
с грани-ците на поземления имот. Уличната регулация
да се промени само в частта на лицето на имота
към ул. с о.т.137 и о.т.153, като уличната регулация
покрива имотната граница ( на имот№508).
Запазва се устройствената зона.
На основание чл.128, ал.3 и 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Заинтересуваните лица
могат в 14-дневен срок от съобщението да направят
писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската
администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 31/15.07.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на Ремзие Юсеин Мустафа, собственик
на поземлен имот с идентификатор 73496.500.4098
по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със
Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София, съгласно нот. акт с вх. рег. №3260, акт№181, т.ХI, д.№
2085/2015 г. и Договор за покупко-подажба с вх.р.№12,
акт №1, т.I/03.01.2014 год. на Служба по вписванията
гр.Тутракан е издадена Заповед № РД-04-542/05.04.2016
год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да
възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План
за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор
73496. 500. 4098 по Кадастрална карта на гр.Тутракан,
одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК
гр.София; в кв. 3 от Застроителен и регулационен план
на града, одобрен със Заповед №270/12.04.1976 год. на
ОНС-Силистра.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

естната администрация в Главиница
е подготвила проект за Общинска стратегия за социалните услуги
на Община Главиница (
2016-2020). Чрез нея се цели
създаването на условия за
независим и достоен живот на възрастните хора
в риск и защита на найдобрия интерес на децата
при зачитане на правата
им, нормите, стандартите и принципите на универсалност, неделимост
и недискриминация чрез
предоставянето на качествени, достъпни и ефективни
социални услуги, съобразени
с реалните потребности на
хората и общността.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба,
ще бъдат осигурени от
държавния бюджет – за делегираните от държавата
дейности; от общинския
бюджет – за местни дейности, за съфинансиране на
социални проекти, за капиталови разходи и инвестиции; от външни източници
– средства от национални,
европейски и други фондове
и организации, работещи в
областта на социалните
услуги.
Очакваните резултати
от прилагането, включително финансови, са разви-

тие и усъвършенстване на
съществуващите социални
услуги през следващите 5
години; разкриване на нови
и иновативни социални услуги за изведените приоритетни целеви групи,както
и успоредно развитие на
политики и мерки за социално включване в свързани сектори (образование,
здравеопазване, заетост,
жилищна среда), чрез които
се решават конкретни проблеми на рисковите групи и/
или се създават условия за
ефективно функциониране
на социалните услуги.
Визията на предлагания
проект за Стратегия се
основава на разбирането,
че защитата на правата
и създаването на възможности за по-добър живот
на възрастните хора и
децата в риск може да
бъде постигнато чрез предоставянето на качествени, достъпни и ефективни
социални услуги, съобразени
с реалните потребности на
хората и общността.
Проектът е публикуван
на интернет страницата
на Община Главиница, като
предложения и становища
по проекта могат да бъдат
депозирани в деловодството на Общински съвет-Главиница на ул. „Витоша” №44
или изпращани на e-mail:
obshtina@glavinitsa.bg.

Изменения и допълненията на
Правилника за устройство и дейността
на Общинско предприятие
“Общински имоти и комунални дейности“

В

ъв връзка с основни цели на Общинско
предприятие “Общински имоти и комунални
дейности“ за ефективно
управлението на общински
имоти и предоставяне на
качествени обществени
услуги на населението на
Община Главиница е необходимо поддръжка, организиране и контролиране на
поддържането на уличното
осветление на територията на община Главиница - така са мотивирани
измененията и допълненията на Правилника за устройството и дейността
на Общинско предприятие
“Общински имоти и комунални дейности“.
Цели, които се поставят са по-ефективното
стопанисване, управление,
опазване и неувреждащо
ползване на определени и
възложени му за управление
от Общински съвет Главиница ДМА предназначени
за улично осветление на
територията на община
Главиница, както и изпъл-

няване дейности по предоставяне на качествени
услуги за населението на
община Главиница, свързани със задоволяване на
потребности на общината
или на нейното население,
които се финансират от
бюджета на общината и
са определени от Общински
съвет-Главиница.
Проектът за Правилник
за устройството и дейността на ОП “Общински
имоти и комунални дейности“ са заложени в Бюджет-2016.
Предложеното допълнение и изменение на Правилника е в съответствие с
разпоредбите на Европейската харта за местно
самоуправление.
Проектът е публикуван
на интернет страницата
на институцията, а предложения и становища по него
могат да бъдат депозирани
в деловодството на Общински съвет-Главиница, на ул.
„Витоша” №44 или изпращани на e-mail: obshtina@
glavinitsa.bg.

ТАЛОН
ƏƈƉƍƏƗƓƈƚƕƈƖƉƧƊƈ
Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи
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Искрен ВЕСЕЛИНОВ, народен представител от
ПГ на Патриотичния фронт,
зам.-председател на ВМРО-БНД:

179 години от рождението
на Апостола Левски
Ердоган е големият печеливш
от опита за преврат!

от стр. 1 предстоящите президентски избори, като изрази за
пореден път становището
на ВМРО изразено още
на конгреса през м.април,
че трябва да има единен
кандидат на националнопатриотичното пространство. Разговорите са на
финалната права и той е
сигурен, че техният кандидат ще бъде втори по
гласове и ще отиде на

което вероятно е било
организирано, но очевидно
следено от властта и допуснато да стигне донякъде, където е безопасно за
същата тази власт. Вижда
се, че в крайна сметка неуспешният опит за преврат
развърза ръцете на Ердоган
за масовите репресии, на
които ставаме свидетели в

момента. Не може да бъдат
арестувани 6 000 души за
един ден, ако предварително не са подготвени тези
списъци и заповеди. Това
е класически случай - и
Хитлер, и Сталин, всеки
диктатор по един и същи
начин си решава проблема.
Измисля се проблем или
пък, ако съществува такъв
дребен проблем, той се
раздува и става повод за
масова чистка и разправа с
политическите противници
и тези, които са опасни за
властта.
След този неуспешен
опит за преврат правителството придоби допълнително външно-политическа
легитимност, тъй като
всички съчувстват на ония,
които са жертви на преврат.
От друга страна актът
успя да консолидира огромната част от населението и да постави опозиционните партии в особено
положение. Същите към
момента нямат друга алтернатива, освен да заявят
подкрепата си за настоящето правителство".
Искрен Веселинов коментира и ситуацията с

балотаж.
Присъствалите граждани
на срещата поставиха на
вниманието на депутата
някои проблеми. Настояха
за съдействие пред ИАРА
за връщане на щатната
бройка "Надзор по риболова"
в Тутракан, която вече е

дадена на Силистра.
Бяха направени предложения за промени в образованието, като се изтъкна
липсата на работа с родителите, повишаване квалификацията на учителите в
синхрон с новите технологии и обстоятелства.
Коментираха се огромните диспропорции, които се
наблюдават между Южна и

Северна България, които се
усещат се най-вече в помалките градове и общини.
Веселинов изтъкна, че
всички инвестиции се насочват на юг от Балкана, а
за Северна България остават минимални средства,
което обрича населението
на изключително труден
живот.
"ВМРО е единствената парламентарно представена партия,
която постоянно
алармира, че този
процес е изключително вреден за
страната ни и на
всяка цена трябва
да бъде преустановен. Ако през
миналият програмен период сме
получили 25 пъти
по-малко от Южна
България, то за
следващия тази
диспропорция се
очаква да стане
76 пъти" - каза
още народният
представител.
Ниските заплати и пенсии
също бяха сред темите поставени от гражданите. Те
информираха още, че местната икономика е в колапс
и са необходими срещи на
местната власт с бизнеса.
След края на срещата

Искрен Веселинов заедно с
председателя на ВМРО-Силистра Валентин Георгиев,
председателя на ВМРОТутракан Пламен Димчев,
общинския съветник от
АБВ Красимир Петров и
граждани постави цветя
пред паметника на Васил
Левски.
Калина ГРЪНЧАРОВА

о традиция - точно
на обяд, на 18 юли рождената дата на
Васил Левски, тутраканци
полагат венци и цветя пред
паметниците на Апостола
в града.
До паметника пред сградата на Общината се съ-

П

браха общински служители,
музейни работници, представители на партии и
граждани.
Румяна Симеонова от
Историческия музей припомни накратко делото на
Левски. Тя обърна внимание
и на трагичната съдба на

майка му Гина Кунчева, която се самоубива хвърляйки
се в кладенец и на брат
му Петър, деен участник
в българското националноосвободително движение и
Ботевата чета, умрял като
просяк.
В знак на признателност,
пред паметника венци и
цветя бяха положени от
името на Общината, Общинския съвет, Историческия музей и БСП.
Общински служители поднесоха венец и пред паметника на Левски в едноименния квартал.
Любопитната статистика сочи, че освен в Тутракан, паметници на Апостола в Силистренска област
има още в Главиница и
Дулово, там и средните
училища носят неговото
име. А в община Алфатар
има и село, носещо името
на Левски.
"Васил Левски" се наричат и
четири читалища в областта
- в селата Царев дол, Прохла“ТГ”
да, Българка и Боил.

Цветя за Левски в Главиница

ɚɪɨɞɧɨ ɑɢɬɚɥɢɳɟ
ɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ
ɝɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚ ɨɬɛɟɥɹɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɝɨɞɢɲɧɢɧɚ ɨɬ ɪɨɠɞɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ȼɚɫɢɥ Ʌɟɜɫɤɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹɬ
ȾɢɚɧɚɄɚɪɚɱɨɪɨɜɚ
ɇɚ  ɸɥɢ ɪɨɠɞɟɧɚɬɚ
ɞɚɬɚɧɚȺɩɨɫɬɨɥɚɧɚɫɜɨɛɨ-

Н

ɞɚɬɚɱɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɄɪɴɠɨɤɚɩɨɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɨɫɥɨɜɨ
ɤɴɦɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɩɨɞɧɟɫɨɯɚ
ɰɜɟɬɹɩɪɟɞɛɸɫɬɩɚɦɟɬɧɢɤɚ
ɧɚɅɟɜɫɤɢɤɨɣɬɨɫɟɧɚɦɢɪɚ
ɩɪɟɞɟɞɧɨɢɦɟɧɧɨɬɨɫɪɟɞɧɨ
ɭɱɢɥɢɳɟ
ɋɥɟɞ ɩɨɤɥɨɧɟɧɢɟɬɨ ɜ
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧɰɟɧɬɴɪɧɚɤɭɥɬɭɪɧɚɬɚ

ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹ ɩɪɟɞ ɤɪɴɠɨɱɧɢɰɢɬɟɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚɦɭɥɬɢɦɟɞɢɣɧɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɡɚ
ɠɢɜɨɬɚɢɞɟɥɨɬɨɧɚȼɚɫɢɥ
Ʌɟɜɫɤɢ
Ⱦɟɰɚɬɚ ɫɩɨɞɟɥɢɯɚ ɧɚɣ
ɜɩɟɱɚɬɥɹɜɚɳɢɦɨɦɟɧɬɢɨɬ
ɠɢɜɨɬɚɧɚȺɩɨɫɬɨɥɚɭɬɨɱɧɢɨɳɟɄɚɪɚɱɨɪɨɜɚ
“ТГ”
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Иринел РОМАН, Кмет на Кирнодж, Румъния:

Участваме в исторически момент
на помирение
от стр. 1
за Тутраканската крепост
на 5 и 6 септември 1916 г.
Те бяха посрещнати и
приветствани от кмета
на Тутракан д-р Димитър
Стефанов и неговия заместник Петя Князова-Василева.
В румънската група бяха
още зам.-кметът на Кирнодж Адриан Кирика, председателят на църковното
настоятелство Аурелиан
Котобан, Йон Щефан (бивш
зам.-кмет), общински съветници.
Панихидата отслужиха румънските свещеници
отец Фанел Бурулян и отец

Разван заедно с отец Илия
Тонков от Тутракан и отец
Михаил Михайлов от Шуменци.
"Историята ни ръкоположи днес ние да бъдем
тези, които да успокояваме
болезнените рани нанесени
преди сто години от онези,
които управляваха Европа
по това време и които
временно разбиха приятелство от стотици години
на румънския и българския
народ, каза по време на
възпоменанието кметът

на Кирнодж Иринел Роман.
Ние идваме днес, след сто
години, като приятели,
като братя, и желаем добро
бъдеще в общия Европейски дом. Приветствам Ви,
братя, в този момент на
помирение в историята,
за който мога да каже,
че наистина участваме в
исторически момент. Ние
искаме да развиваме истинско приятелство и братска
дружба между градовете
Тутракан и Кирнодж, а за
тези от Румъния и България, които са останали

сто години в тази обща
долина на сълзите и не са
се върнали по домовете си,
мога само да кажа: Вечна
им памет!"
"Тук са загинали нашите
войници - българските и
румънските, обърна се към
присъстващите кметът
на Тутракан д-р Димитър
Стефанов. Колкото и парадоксално да звучи, тук,
и българските, и румънските войници са се били
за тяхната родина. В тази
битка, колкото и жестока
да е, има нещо положително. Положителното е, че
ни показа пътя към мира,
пътя към братството.
Нека да ги запазим и занапред, защото след нас
идват децата и внуците ни.
В тази битка има само един
победител - Мирът! Нека
ние да го опазим!" - призова
д-р Стефанов.
Пред обелиска, на който
на български, румънски,
немски и арабски, е написано "Чест и слава на тия,
които са знаели да мрат

геройски за техното Отечество", бяха поднесени
венци и цветя.
Националните чествания
на 100-годишнината от
Тутраканската епопея ще
се проведат на 4 септември т.г.

Храмов празник на манастира "Св.Марина" АРХИЕРЕЙСКО БОГОСЛУЖЕНИЕ
строени са параклис и малка сграда. тях, също бяха на празника на
Ефимерий на манастира е отец манастира.
Сяновският манастир „Св. МаГеорги.

Калина ГРЪНЧАРОВА
а 17 юли т. г., в манастира
„Св. Марина” край тутраканското село Сяново, за
поредна година пристигнаха множество православни християни, за
да почетат Света Марина.
Свещеници от Русенска епархия
отслужиха света Литургия, а след
нея и водосвет на аязмото на
манастира, за което преданието
разказва, че има лечебни сили.
Исторически съдбата на манастира е неясна, но се предполага, че е
опожарен от турците при падането
под робство. През 1911 г. водата
от аязмото в Сяновския манастир
блика отново, изворът е каптиран
и започват да прииждат християнипоклонници. През 1943 г. манастирът е възстановен, а с даренията на
християните, посещаващи аязмото,
през 1944-45 г. е построен параклис, в средата, на който е изворът.
След 1960 г. Сяновската обител
започнала да запустява. И днес

Н

до него се стига по единствения
черен коларски път. Осветлението
в Сяновския манастир се осигурява от агрегат, подарен от Община
Тутракан.
През 1991 г. възниква идеята за
възстановяване на Сяновския манастир. Аязмото отново било разкрито
и достъпно за поклонниците. По-

ɉɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɤɢɹɬɩɚɫɬɨɪ
ȺɭɤɟɨɬȾɚɥɟɧɏɨɥɚɧɞɢɹ

В СЯНОВСКИЯ МАНАСТИР

Ʌɟɤɨɜɢɬɨɬɨ
ɚɹɡɦɨ

От 2010 г. всяко лято се събират хора от цялата страна на
доброволчески лагер, които полагат труд за облагородяването
на манастира.
Към доброволците се присъединяват и протестанти от Дален,
Холандия. Тази година, трима от

рина” е действащ, но без монаси.
Интересното в него е лечебното
му аязмо, което е единственото
действащо в Добруджа. Всяка
година на храмовия празник, в
манастира се стичат множество
богомолци от цялата страна, за да
се докоснат до лековитата вода.

ɝɨɞɢɲɧɚɬɚɛɚɛɚɆɚɪɢɧɚɨɬɫȻɟɥɢɰɚɫɴɫɫɢɧɚɢɫɧɚɯɚɬɚ
ɛɟɲɟɞɨɲɥɚɧɚɩɪɚɡɧɢɤɚɧɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚ

а 16 юли 2016 г. Негово Високопреосвещенство Русенски
митрополит Наум отслужи
св. литургия в Сяновския
манастир „Св. Марина”. В
съслужение с владиката
бяха духовници от гр. Русе
и Русенска епархия, както и
архим. Атанасий от българския храм в Атина. На богослужението присъстваха
множество миряни, деца и
младежи, пребивавали на
православен летен лагер в
св. обител през последните

Н

седмици. Митрополит Наум
се обърна с кратко слово
към присъстващите, като
поздрави всички с предстоящия празник на манастира,
подчертавайки важността и необходимостта от
православното обучение
и практически занимания,
които за поредна година
обединяват деца и възрастни в св. обител.
След литургията, духовници и миряни споделиха духовната си радост на обща
“ТГ”
скромна трапеза.
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ХОБИ

Нова книга
ай-жаркият летен месец
отново ни връща към Анабел и нейните чувствени
преживявания – на 8 юли излези от
печат „Хотели. Трета стая“.
„Хотели. Трета стая“ (превод:
Красимир Петров, 368 стр., цена:
19 лв.) започва с първата брачна
нощ на Анабел и Луи. Дали ласките
им ще охладнеят? Ще изгубят ли
двамата своята страст, или им
предстои възраждане на желанията? Неочаквано премеждие ги
обрича на принудителна раздяла
и те трябва да открият начин, за
да съхранят интимното единение
на душите и телата. За да запъл-

Н

ни внезапно зейналата празнота,
Анабел прегръща отдавнашната си
мечта. Междувременно безмилостната война между двамата братя
се разгаря все по-силно и младата
жена отново се лута в лабиринта
на техните отношения. И третият
роман от поредицата се занимава с
изкуството на еротичната фантазия
и границите на доверието и обичта,
а изненадващата развръзка ще
възнагради търпението и на най-любопитните и взискателни читатели.
Еротичната трилогия, подписана с
името Ема Марс, придоби огромна
международна известност и съвсем
логично се превърна в контрапункт

Париж, първите дни на
юни 2010 г.

стаята нямаше друг достъп до външния
свят. С други думи, за да се влезе тук,
непременно трябваше да се мине през
„Жозефин“, стая номер едно. Двете
помещения бяха вписани едно в друго
като матрьошки. Означаваше ли това,
че влизайки тук, съм стигнала до края
на моето дирене на истина и наслада?
Че вече няма да получа друг ключ, да
отварям друга врата и да откривам нова
стая? Дали цялата тази белота бе символ
на обновлението и на забравата?
Въпреки всичко продължавах да се
лутам в здрача от въпроси без отговор.
Тайната, поради която братята Барле
бяха затворили Орор в апартамента
на площад „Орлеан“, си оставаше
неразбулена. През цялата нощ, докато
неистово прегръщах Луи, докато впивах
зъби в тила му, в рамото и в устните му,
пропъждах от себе си един по един тези
призраци.
Всяка тръпка, всяка вълна на възбуда,
всеки оргазъм потискаха под тежестта
на щастието напиращите в мен въпроси.
Въпрос: какво точно е знаел Луи за
връзката между Орор и Давид в деня на
тяхното бракосъчетание?
Отговор: той дълго и до болка смука
връхчетата на гърдите ми. Ала не след
дълго тази болка премина във възбуда,
която постепенно обхвана цялото ми
тяло и стигна до еротичната пъпчица
между бедрата ми, която се показа от
своето калпаче.
Въпрос: за какви предателства говореше Давид, когато в тъмната стая,
малко преди да ме остави в ръцете на
мъчителите, бе изкрещял в лицето ми
всичката омраза, която хранеше към
своя брат?
Отговор: Луи превърна езика си в
неуморно влажно перо, с което обходи
всяко ъгълче на моето тяло.
Въпрос: какво още криеха от мен
двамата? Какви чувства продължават
да свързват всеки от тях с Орор, тяхната
младежка любов?
Отговор: той ме отнесе до единствения стол в стаята, седна на него и
ме постави върху бедрата си, така че
твърдият му пенис да влезе в мен. Извивките на телата ни се вписаха плътно
под ярката светлина, идваща откъм
съседния прозорец. Превърнахме се в
сияние, по което преминаваха вълни,
отначало бавни, а след това все побързи. Сякаш ме бе изпълнил цялата и
се молех това усещане никога да не ме
напусне. Когато устните ни на свой ред
се сляха, от вътрешностите ни изригна
енергия и притисна едно към друго
телата ни, сякаш бяха две полукълба на
едно и също небесно тяло. Насладата ме
обливаше като поток от светлина, която
заслепяваше и двама ни.
Да, за щастие, вече не прегръщах
призрак. Най-сетне той беше до мен,
беше в мен, чувах стенанието му до
ухото си. Най-сетне миризмата му не
беше спомен и аз се обвивах в тъканта
на усещанията като кученце в одеяло.
Когато издрасках кожата на гърба
му близо до дясното рамо, той за миг
се намръщи. Надзърнах любопитно зад
тила му и открих новата прищявка на
Човека-Азбука: както ме бе предупредила Стефан, върху кожата му вече бяха
татуирани без всякаква украса двете
букви S.F., Semper Fidelis. Винаги верен.
Верен на кого? На мен ли? На клетвата,
която току-що бяхме положили?
Понечих да го запитам дали докато
продължава упорито да мълчи за своето
минало, всъщност не върши предател-

Утро в хотелска стая. Ръката ми
потрепва, пръстите ми постепенно се
пробуждат и един по един се разгъват
върху измачкания чаршаф. Галят като
клавиши на пиано светлите и тъмни
ивици, които щорите хвърлят върху
спящите ни тела. Картината е толкова
красива. Ако можеше тя да трае през
цялото лято, ако можехме да останем
така, неподвижни, сгушени, плътно
долепени един до друг.
Ето първото ми пробуждане на омъжена жена и господарка на неговата
съдба. „Омъжена.“ Дъхът ми докосва
тила на Луи, тъкмо онова място, където
цъфти най-плахата от татуираните върху
рамото му рози. Показалецът ми любопитно минава по виещото се стъбло. От
лекия гъдел той на свой ред разтваря
очи и ми отправя сита усмивка.
И така, „омъжена“. Минала бе само
една нощ, откакто ме бе затворил тук и
ми бе припомнил моите минали обещания. Исках да се омъжа за него и дори
самата аз бях му предложила: ето ни
сега съпруг и съпруга, истинска брачна
двойка. И след само една нощ вече се
питам дали това е било достатъчно, за
да стана друга. Променило ли се е тялото
ми? От година насам то постепенно бе
губило младежката си закръгленост и
ръцете на моя любовник му бяха придали необикновено изящество. А сега
с каква зрелост ще го дари брачният
живот?
Дали ласките ни са станали поразлични? Ще изгубят ли те от своята
страст, или ги очаква нова пролет? Дали
семейната халка, която той постави на
пръста ми вчера, няма да сложи край на
всички нови преживявания между нас?
Отказвам да приема това. Ще ми се да
вярвам във вечното възраждане на желанията. Не бих могла да си представя,
че също както при другите огънят в нас
ще се превърне в пламъче, след това в
жарава и накрая в пепел.
Нашата първа брачна нощ ни дари с
всички наслади, за които бяхме жадували. Удоволствието, изпитано в лимузината, в подножието на „Нотр Дам“, се бе
оказало само прелюдия към чувствената
феерия, която ми бе подготвил...
Понесе ме на ръце през салона.
Разкопча роклята ми в раздрънкания
асансьор.
После на свой ред се съблече, като
в бързината хвърляше дрехите си през
рамо. Някои от тях падаха на пода, а
други увисваха на полилеите в коридора.
Когато влязохме в стая „Жозефин“,
вече бяхме голи. Луи взе ключа, който
ми бе подарил, и дръпна встрани широкия тапет от червена тафта. Отзад в
стената се криеше ключалка, която изщрака. После той отмести остъкленото
пано и откри достъпа до нашата втора
стая. Владението на брачните двойки.
Кой ли бе обитавал тук преди нас?
Андре и Ортанс? Давид и Орор? Дали
вътре дебнеха същите камери, които
бяха запечатали изпълненията на Давид
с моите предшественички на повикване?
Отблъснах от ума си тези въпроси и
се оставих той да ме въведе вътре. Обзавеждането, картини и бели чаршафи,
мебели в сребрист цвят, беше далеч
по-пестеливо, отколкото в „Жозефин“.
Девствен кът, където всичко започва
отначало. Веднага обърнах внимание,
че с изключение на единствения прозорец към улицата и тайната врата, в

на екранизирания бестселър „Петдесет нюанса сиво“. Неотдавна стана
ясно, че зад артистичния псевдоним
се крие популярният романист и
телевизионен сценарист Фредерик
Марс. „Хотели” елегантно преплита
измислица и реалност и отнася
читателя в неподозирани кътчета на
чувствеността. Преведени в десетки
страни по света, трите романа са
доказателство, че и в областта на
еротичната литература има събития,
които заслужават внимание.
- За представяне на книгата по
радио и телевизия - kdimitrova@
colibri.bg (Кремена Димитрова,
884 97 70 27)
- За допълнителна информация,
откъси и други материали -julia.
petkova@colibri.bg (Юлия Петкова, куриер или от книжарницата на
879 063 217)
ул. Ив Вазов 36 - gpopov@colibri.
- За получаване на книгата по bg (Божана Славева, 988 87 81)
ство спрямо мен.
Ала той сграбчи задника ми и ме
притисна към себе си. След изпълнената
с въздишки и стенания нощ нашият
първи брачен ден едва започваше. Засега беше толкова сладко и просто да
се почувствам напълно удовлетворена.
Отдавах се изцяло на веки следващ
оргазъм, за да отблъсна далеч от мен
всичко останало. За да предпазя и
двама ни.

8 юни 2010 година
Прекарахме във втора стая само един
ден и една нощ. Сега, когато целият
живот беше пред нас, времето сякаш
по странен начин се свиваше. Подобен
страх ми се струваше толкова неоснователен, че отказвах да го приема.
– Защо да не останем тук? – обадих
се аз изпод омачканите чаршафи. –
Толкова ни е хубаво, нали?
Без съмнение в молбата ми имаше
известна носталгия. В крайна сметка
изминалите месеци, прекарани в „Жозефин“, за мен бяха изпълнени с наслада,
леност и безгрижие. Живот-мечта, който сияеше в спомените ми като златен
век на нашата любов.
Луи ми отвърна с онази обезоръжаваща усмивка, която още от първата ни
среща ме бе накарала да забравя всички
предубеждения по отношение на него.
Усмивка, която някои биха окачествили като опустошителна, но в която аз
откривах детинско простодушие. Една
жена може да устои на прекалено уверените в себе си съблазнители, но дали
би могла да се съпротивлява на подобна
ведрина и нежност?
Той сви възглавницата на топка, за да
изравни лицето си с моето, и изнурените
лъчи на залеза заблестяха в очите му.
– Трябва ли да напомням на госпожа
Барле, че вече има на разположение
доста удобен дом?
От близостта равномерното му дишане и последните следи от неговия парфюм ме лишиха от всякакви аргументи,
които бих могла да му противопоставя.
Домът на госпожица Марс със своите
стотици квадратни метри и изцяло подновения романтичен декор ни очакваше.
Само че имаше една подробност...
– Мислех, че полицията го е запечатала до второ нареждане?
– Не. Зерки успя да се договори
печатите да останат само върху вратата
към сутерена. Инак цялата къща е наша.
За пореден път неговият вездесъщ
адвокат бе преодолял като по чудо
затрудненията, пред които бе изправен.
И занапред ли щеше да бъде така? Дали
уменията му биха били достатъчни, за
да разсейват тъмните облаци на правосъдието, които постоянно надвисваха
над моя съпруг?
– Можем да се приберем у дома още
сега... Стига да искаш, разбира се.
Върху лъскавите страници на списанията за вътрешно обзавеждане, които
бяха побързали да изразят възхищение
от дома Марс, той изглеждаше като дворец, за който мечтае всяка новобрачна
двойка. Ала самата аз не можех да
открия в паметта си нито един приятен
спомен, свързан с него. Бе съвършен,
но по никакъв начин не беше свързан
с нашата любов и чувствата ни не
намираха място в историята на това
разкошно място.
– ...И нищо няма да ти пречи да се
усамотяваш в твоята гарсониера, когато
пожелаеш. За да пишеш например... –
добави той с нежен и снизходителен

поглед.
Бях трогната, разбира се, от припомнянето на нашата обща страст.
Освен това мисълта, че ще мога във
всеки момент да намеря убежище в
моето гнездо, ми действаше успокоително. Нямаше да бъда пленница в
дома на госпожица Марс, подобно на
Орор в апартамента на Жорж Санд, на
площад „Орлеан“. Винаги можех да се
почувствам независима в квартала Маре
само на няколко спирки с метрото от
жилището ни. Защо тогава смятах това
завръщане „у нас“ като крачка назад?
Леко почукване по остъклената врата
ми попречи да споделя с него опасенията си. Луи скочи от леглото и както беше
гол, отвори на Изиам. Грумът едва ми
остави време да придърпам чаршафа,
прозрачен от косото осветление, и влезе
по-усмихнат и смутен от всякога.
- Добър ден, госпожице Ел – поздрави ме той с обичайната си приветливост,
държейки в ръце голяма пътна чанта.
- Добър ден, Изиам. Влизай.
Истината бе, че с изключение на
София, младият шриланкиец бе един
от най-близките ми хора, от онези,
чиято поява всеки път посрещах с радост. Ето защо присъствието му в този
момент и в тази стая ми се струваше
съвсем естествено. Приятелското ми
чувство към него ми даде да разбера,
че хотел „Шарм“ за мен бе най-близо до
представата за дом, колкото и странно
и нелепо да бе това по отношение на
място, където момичетата на повикване
водеха своите клиенти.
Изиам разопакова дрехите от чантата, която Луи го е изпратил да донесе,
и грижливо ги сгъна върху облегалката
на стола. После Луи му подаде банкнота
и той се оттегли, като за сетен път ми
изпрати съучастническа усмивка.
Мъжът ми пъргаво се облече и като
застана пред леглото по риза и бял
ленен панталон, с летен, слънчев вид
подхвърли весело, подражавайки на
гукащия тон на камериера:
– Дали госпожица Ел ще бъде така
добра да ме придружи до нашия замък...
Подаде ми ръка, рязко ме придърпа
към себе си и прокара длани по извивките на тялото ми, което вече бе изцяло
на негово разположение. Ако имаше
някой, който да може да проследи
промените в снагата ми, това бе той.
При запознанството ни бях закръглена,
после станах по-стройна, по-стегната,
докато достигна до сегашната цъфтяща
женственост.
Той пъхна нос в извивката на шията ми и вдиша дълбоко, сякаш бях
наркотик.
– Обожавам миризмата на кожата
ти, когато тоалетната ти вода престане
да се усеща... – Зная... Ухая направо
божествено! – отвърнах с престорена
наивност аз.
В настоятелния му поглед обаче
прочетох, че той изобщо не се шегува.
Ръката му се плъзна от извивката на
талията ми нагоре към тила, който той
нежно стисна.
– Мислиш ли, че би могла да се
откажеш от него?
– От парфюма ли? – възкликнах аз.
– Да... За да ми позволиш да те почувствам такава, каквато си, ти.
Ето че отново изпадаше в плен на
поредната си приумица. Отново ме
подлагаше на изпитание, макар през
последната нощ, между две стенания,
да бе обещал занапред да не прави
това.

21 - 27.07.2016 г.

Община Главиница
Област Силистра

Обява
Съгласно чл. 19а от Наредбата за условията и
реда за извършване на екологична оценка на планове
и програми - Наредбата за ЕО, приета с ПМС №139
(ДВ, бр.57/2004г, изм. и доп. ДВ, бр.94/2012г.), Община
Главиница информира обществеността/населението
на общината и заинтересованите лица, че извършва
консултации на изработеното задание за обхват
и съдържание на Доклада за екологична оценка на
Общия устройствен план на УПО Община Главиница,
което е публикувано на интернет страницата на
общината - www.glavinitsa.bg, с цел обществен достъп
и възможност за изразяване на становища, мнения и
препоръки до 11.08.2016 г.

22-25 септември 2016 г.

Българското Черноморие
Програма - 4 дни/3 нощувки
22.09. - I ден - 6:00 – Отпътуване за Каварна. Пристигане на нос
Калиакра - завършекът на дълъг и тесен полуостров. Непристъпността на скалите станала причина още в дълбока древност тук да
се изгради крепост. Крепостта помни стъпките на тракийското
племе тиризи, римляни, на деспот Добротица и 40-те безименни
български девойки достигнали до нас с легендите.
11:30 - Отпътуване за Балчик. Разходка из градините на Двореца, където ще научим неговата история. “Двореца" е бивша лятна
резиденция на румънската кралица Мария. Вековните дървета,
полските цветя, ручеите и птиците, дори заглъхналите стари воденици и пресъхналите каменни чешми омагьосали първата дама на
Румъния и тя пожелала след нейната смърт, сърцето и да остане
завинаги тук. Посещение на Ботаническата градина /по желание/.
Настаняване в хотел в района на Балчик . Свободно време.
23.09. - II ден - 7:00 – Закуска.
8:00 – Отпътуване за Варна и посещение на Евксиноград – първата
и най-старата извънградска резиденция на българските владетели
от последното българско царство, известен с великолепните си
градини, паметник на парковото изкуство от световна величина.
Дворецът е недвижима културна ценност от национално значение.
Посещение на Музей на стъклото, Белослав - През 1893 г. в град
Белослав е открита първата фабрика за стъкло в България и тя
функционира до днес. В нея днес се помещава и Музея на стъклото.
В музея може да видите съставните компоненти преди обработката
и самата обработка.
Отпътуване за Несебър - един от най-древните градове в Европа,
възникнал преди повече от 3200 години. Старият град е разположен
на малък полуостров с дължина само 850 м и ширина 350 м, свързан
със сушата чрез тесен провлак. Разходка в Несебър с местен екскурзовод . Настаняване в хотел в района на Южното Черноморие.
24.09. - III ден - 7:00 – Закуска.
8:30 – Отпътуване за мегалитното светилище Беглик Таш скътано
в полите на Странджа планина. Огромни скални късове, обработени от незнайни майстори, изграждат гигантска композиция в
закътана местност на 6 км северно от Приморско. На поляната
непосредствено пред светилището са се изпълнявали нестинарски
ритуали до 1956 г.
Отпътуване за замъка в с. Равадиново - високите кули на замъка,
обрасли с бръшлян, ще ви накарат да си припомните приказките
на братя Грим.
Пешеходна обиколка на стария град в Созопол. Посещение на
църквата „Св. Георги Победоносец“, където се съхраняват мощите
на Св. Йоан Кръстител, както и частица от Светия кръст. Свободно
време за разходка. Завръщане в хотела.
25.09. - IV ден - 7:00 – Закуска.
8:30 – Отпътуване за Бургас и посещение на остров Света Анастасия. Между 1945 и 1990 г. островът носи името Болшевик. Намира
се на 6,5 км югоизточно от Бургас, между нос Света Анастасия и
нос Атия. Островът е изграден от вулканични скали, висок е 12
метра, площта му е 0,01 кв.км. На него се намира манастирът „Света
Анастасия“. Продължителност на пътуването: 30-40 мин. в едната
посока. Престоят на Острова е 2 часа.
Отпътуване за Тутракан. Завръщане вечерта.
Цена: 189 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 3 нощувки и
закуски, застраховка, екскурзоводски беседи в обектите, курортна
такса и “Снимка за спомен” – колаж от снимки направени по време
на екскурзията.
Цената не включва входове на посещаваните обекти:
- Нос Калиакра - 3 лв. (възрастни), 1,50 лв. (ученици, студенти).
- Двореца в Балчик – възрастни – 6 лв., деца /7 - 18 години/ – 1 лв.
- Ботаническата градина в Балчик - възрастни - 8.00 лв.; ученици,
студенти и пенсионери - 3.00 лв.
- Резиденция Евксиноград - индивидуални посещения: 12 лв./
човек; групови /над 10 човека/ - 10 лв./човек; деца до 16 г. и пенсионери – 3 лв.
- Музея на стъклото - възрастни - 5 лв., деца - 3 лв .
- Беглик Таш - възрастни - 2 лв., пенсионери, ученици, студенти - 1 лв.
- Замъка в с. Равадиново – възрастни - 10 лв.
- Остров Света Анастасия - Билет за кораб двупосочен - 12 лв.,
7 лв. (за учащи и пенсионери). Вход за музея - стандартен - 6 лв.,
за пенсионери - 3 лв.
Бележка: Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на програмата.
За записвания: Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0895 425453

СМЯХ

ɉɢɹɧ ɞɨ ɤɨɡɢɪɤɚɬɚ ɨɩɢɬɜɚ
ɞɚ ɫɤɪɢɟ ɨɬ ɠɟɧɚ ɫɢ ɤɨɥɤɨ
ɟ ɡɥɟ Ɋɟɲɢɥ ɱɟ ɚɤɨ ɩɨɱɧɟ
ɞɚɱɟɬɟɤɧɢɝɚɬɹɧɹɦɚɞɚɫɟ
ɭɫɟɬɢ ɋɟɞɢ ɧɚ ɮɨɬɶɨɣɥɚ ɢ
ɫɴɫɪɟɞɟɬɨɱɟɧɨ ɫɟ ɜɡɢɪɚ ɜ
ɪɨɦɚɧɚ ȼɥɢɡɚ ɠɟɧɚ ɦɭ ɢ ɝɨ
ɩɨɱɜɚɨɬɜɪɚɬɚɬɚ
ɇɟɬɟɥɢɟɫɪɚɦɛɟɩɚɤɫɢ
ɫɟɨɬɪɹɡɚɥɤɚɬɨɬɚɥɩɚ
Ƚɥɭɩɨɫɬɢɦɚɜɢɠɱɟɱɟɬɚ
 ɑɟɬɟɲ ə ɡɚɬɜɚɪɹɣ ɬɨɹ
ɤɭɮɚɪɢɫɢɥɹɝɚɣɜɟɞɧɚɝɚ
Ʉɨɦɲɢɹɬɚɫɢɤɭɩɢɤɨɥɚɨɬ
ȺɧɝɥɢɹɫɞɟɫɟɧɜɨɥɚɧɆɧɨɝɨ ɟ ɞɨɜɨɥɟɧ ɫɚɦɨ ɞɟɬɨ ɩɨ
ɧɚɜɢɤ ɩɥɸɟ ɢ ɬɪɴɫɤɚ ɜɴɪɯɭ
ɠɟɧɚɫɢ
ȼɨɡɢɯɫɟɜɬɚɤɫɢɉɪɟɞɧɚɫ
ɩɪɟɫɟɱɟ ɦɧɨɝɨ ɬɥɴɫɬɚ ɠɟɧɚ
Ɍɚɤɫɢɞɠɢɹɬɚɨɬɛɟɥɹɡɚ
 Ɍɚɹ ɨɬɜɟɞɧɴɠ ɧɟ ɦɨɠɟɲ
ɞɚɹɫɝɚɡɢɲ
Ȼɪɚɤɨɪɚɡɜɨɞɧɨɞɟɥɨɋɴɩɪɭɝɚɬɚ
ɇɚɫɬɨɹɜɚɦɡɚɪɚɡɜɨɞɌɨɣ
ɛɟɡɦɨɟɡɧɚɧɢɟɩɪɨɞɚɞɟɜɫɢɱɤɨɨɬɯɥɚɞɢɥɧɢɤɚɞɨɬɢɝɚɧɢɬɟ
ɚɩɚɪɢɬɟɝɢɢɡɩɢ

ɪɨɫɬɬɚ ɫ ɤɨɹɬɨ ɫɟ ɞɜɢɠɢɦ ɠɢɬɢɟɬɨɢɫɬɭɞɟɧɬɤɚɬɚɩɨɥɨɧɢɟɢɬɨɣɫɥɟɞɫɟɤɭɧɞɢɳɟ ɝɢɤɚɡɚɩɨɱɧɚɥɚɞɚɪɚɡɤɚɡɜɚ
ɧɢɧɚɫɬɢɝɧɟɁɚɬɨɜɚɟɩɨɞɨɇɚɢɫɬɢɧɚɫɥɟɞɫɟɤɭɧɞɢ
ɛɪɟɞɚɫɟɪɚɡɞɟɥɢɦɢɫɩɨɪɟɞ ɬɨɣɦɟɧɚɫɬɢɝɧɚɌɨɝɚɜɚɚɡɩɨ
ɬɟɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɬɟ ɩɴɬɹɧɚɥɨɝɢɤɚɬɚɫɢɜɞɢɝɧɚɯ
ɲɚɧɫɴɬ ɧɢ ɟ ɩɟɬɞɟɫɟɬ ɧɚ ɩɨɥɚɬɚɚɬɨɣɩɚɤɩɨɩɴɬɹɧɚ
ɩɟɬɞɟɫɟɬ
ɥɨɝɢɤɚɬɚɫɢɫɜɚɥɢɩɚɧɬɚɥɨɧɚ
Ɋɚɡɞɟɥɢɥɢɫɟɚɞɟɛɧɟɳɢɹɬ ɇɨɧɚɥɢɡɧɚɟɲɜɢɧɚɝɢɟɩɨ
ɀɟɧɚ ɢɞɜɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫɴɫ
ɫɢɧɶɨɨɤɨɇɟɢɧɤɨɥɟɝɚɡɚɛɟ- ɦɴɠɬɪɴɝɧɚɥɫɥɟɞɫɬɭɞɟɧɬɤɚ- ɥɟɫɧɨ ɞɚ ɛɹɝɚɲ ɫ ɜɞɢɝɧɚɬɚ
ɬɚɩɨɥɨɝɢɤɚɋɥɟɞɦɢɧɭɬɢ ɩɨɥɚ ɨɬɤɨɥɤɨɬɨ ɫɴɫ ɫɜɚɥɟɧ
ɥɹɡɜɚɢɩɢɬɚ
ɞɜɟɬɟ ɫɟ ɫɪɟɳɧɚɥɢ ɜ ɨɛɳɟ- ɩɚɧɬɚɥɨɧ
Ʉɨɣɬɟɩɨɞɪɟɞɢɬɚɤɚ"
Ɇɴɠɴɬɦɢ
Ɇɴɠɴɬɬɢ"Ⱥɡɦɢɫɥɟɯɱɟ
Продавам
ɟɜɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɚ
Продавам къща в с.Белица. Тел. за връзка: 0887418520
 ɏɚ Ɍɨɣ ɦɢɫɥɟɥ Ⱥ ɚɡ ɛɹɯ
ɫɢɝɭɪɧɚ
Продавам двуетажна къща в с. Шуменци с масивна
ɋɴɩɪɭɝɴɬ  Ⱥɡ ɜ ɦɨɹ ɡɚɳɢɬɚɢɫɤɚɦɞɚɤɚɠɚɱɟɬɚɡɢ
ɢɞɟɚɥɧɚ ɞɨɦɚɤɢɧɹ ɪɚɡɛɪɚ
ɱɚɤɫɥɟɞɞɜɟɫɟɞɦɢɰɢɱɟɯɥɚɞɢɥɧɢɤɚ ɩɟɱɤɚɬɚ ɢ ɬɢɝɚɧɢɬɟ
ɝɢɧɹɦɚ

лятна кухня, гараж и 2,5 дка дворно място. Цена - 10 хил.
Ɉɬɢɜɚ ɦɴɠ ɩɪɢ ɟɞɢɧ ɩɫɢ- лв. За доп. информация на тел.: 0877646593
ɯɢɚɬɴɪ
Ⱦɨɛɴɪɞɟɧɞɨɤɬɨɪɟ«ɯɢɱ
ɧɟɫɴɦɞɨɛɪɟ«ɦɟɛɟɥɢɬɟɦɢ
ɝɨɜɨɪɹɬ
 Ʉɚɤ ɬɚɤ ɚ" ɋɩɨɞɟɥɟɬɟ
ɦɨɥɹ"
до Общинския пазар предлага:
 Ⱥɦɢ ɫɧɨɳɢ ɫɟ ɩɪɢɛɢɪɚɦ
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
ɦɚɥɤɨɩɨɪɚɧɨɨɬɨɛɢɱɚɣɧɨɬɨ
торове, техническа сяра за пчелари
ɢɫɢɥɹɝɚɦɟɞɚɫɩɢɦɫɠɟɧɚɬɚ
За справки: 0866 60 079
ɢ ɩɨ ɟɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɝɚɪɞɟɪɨɛɴɬ
ɫɟɨɛɚɠɞɚ
Ɂɚɫɩɚɥɢɜɟɱɟ"
Ⱥɠɟɧɚɦɢɨɬɝɨɜɚɪɹ
Ⱦɚɞɚ«ɡɚɫɩɚ«
ȿɦɢɚɡɞɚɫɢɯɨɞɹɬɨɝɚɜɚ«
Ⱥɚɡɦɭɜɢɤɚɦ
 Ʉɴɞɟ ɳɟ ɯɨɞɢɲ ɛɟ" Ⱥɡ
ɨɳɟɧɟɫɴɦɬɟɢɡɩɥɚɬɢɥ
Ако сте поискали информация от някоя
Ⱦɜɟ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ  ɟɞɧɚɬɚ
институция по Закона за достъп до обществена
ɩɨɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚɚɞɪɭɝɚɬɚɩɨ
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
ɥɨɝɢɤɚ ɫɟ ɩɪɢɛɢɪɚɥɢ ɤɴɫɧɨ
можете да получите
ɜɟɱɟɪɬɚ Ɂɚɞ ɝɴɪɛɚ ɢɦ ɫɟ
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
ɱɭɥɢɞɟɛɧɟɳɢɫɬɴɩɤɢɆɚɬɟна тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
ɦɚɬɢɱɤɚɬɚɤɚɡɚɥɚ
www.aip-bg.org
Ⱥɤɨɜɡɟɦɟɦɩɪɟɞɜɢɞɫɤɨ-

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

Програма
Достъп до Информация

Сканди

СУДОКУ

ɉɪɟɬɴɩɤɚɧ ɫ ɩɪɚɜɨɫɬɨɹɳɢ ɚɜɬɨɛɭɫ ɪɹɡɤɨ ɩɨɬɟɝɥɹ
ɏɭɛɚɜɚɠɟɧɚɩɚɞɚɜɫɤɭɬɚɧɚ
ɦɥɚɞɨɥɢɤ ɩɨɩ ɢɡɜɢɧɹɜɚ ɫɟ
ɧɨɫɥɟɞɬɨɜɚɫɟɧɚɜɟɠɞɚɤɴɦ
ɧɟɝɨ ɢ ɩɪɨɲɟɩɜɚ ɜ ɭɯɨɬɨ ɦɭ
ɍɯɚɚɚɚ
ɉɨɩɴɬ ɧɟɜɴɡɦɭɬɢɦɨ ɨɬɜɪɴɳɚ
ɇɟɟɭɯɚɚɚɚɚɤɥɸɱɴɬɨɬ
ɩɚɪɚɤɥɢɫɚɱɚɞɨ
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Забавно лято в библиотеката

Стефка КАПИНЧЕВА
топлите ваканционни
дни продължава инициативата на Дет-

В

ския отдел "Забавно лято
в библиотека". Четенето
става още по-готино с хубави разделители, затова
ние си изработихме книгоразделител-пингвинче,
което много си обичаме.
Второто творческо ателие се проведе с участието
на модератора Славянка

резерват “Рибарска махала”, където ни посрещна
Анка Монева. Тя много увлекателно разказа на децата
за нашия град, който е
единственото в страната
естествено обособило се

и забавленията, а те бяха
изключително емоционални
и забавни.
***
Трудно е да се опишат
всички нови неща, които
научиха и видяха момиче-

по поречието на река Дунав
рибарско селище. Тук те
видяха в автентичен вид
рибарски мрежи, лодкарска
работилница и рибарските къщи. Обогатени и
удовлетворени в края на
нашето пътешествие благодарихме с песни в изпълнение на Йоана Димитрова,
Йоана Стойчева, Пламена,
Десислава и Ивана.
***
Поредното виртуално
пътешествие осъществихме в България. Запознахме децата с няколко от
чудесата на красивата ни
Родина. Пътешествахме
из Родопите - Перперикон,
Рилски манастир, Царевец,
Арбанаси, Белоградчишките скали, Несебър, Созопол,
седемте Рилски езера,
Стария Пловдив. Наслаждавахме се на красотите на
България и както се казва
в легендата: "Бог ни е дал
от всичко хубаво". С нетърпение децата очакваха

тата и момчетата от
пътешествието в Музея
на "Дунавския риболов и
лодкостроене", крепостта
"Трансмариска", къщата на
поетесата Пенка Цанева
- Бленика и Крайдунавския
парк в града ни . Любознателно и с внимание слушаха
за тези така далечни за
тях времена.
Докосването до културните ценности и прекрасната природа обогати техните знания, провокира
интерес към историята,
бита и културата на България, накара ги да се
чувстват различно, зареди
ги с много енергия.
Съвместното пътуване, общите преживявания,
общуването допринесе за
създаване на усещане за
общност и емоционална
споделеност.
Децата взеха със себе
си късче от едно красиво
и богато лято, преживяно
заедно.

Иванова, която винаги се
отзовава на нашата покана и с огромно желание
обучава нашите участници.

Сърдечно благодарим за любезността й и дарението
на материалите за изработването на цветята.
* **
Приятно е за децата и
да пътешестват из родния
Тутракан. По програма,
в петъчния слънчев ден,
посетихме Архитектурния

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

Честит рожден ден
и да почерпят:

21 юли - Светослав РАЕВ, Районен прокурор, Ротари
22 юли - Васил НИКОЛОВ, Работник-поддръжка, НЧ
Клуб Тутракан
"Н.Й.Вапцаров, Тутракан
22 юли - Стефан КАЛЧЕВ, ФГ "Детелини", НЧ
27 юли - Д-р Камен ПАЛАТОВ, МБАЛ-Тутракан
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

