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Часовниковата кула
"Речни ноти", "Воля за спорт" в Тутракан и международната регата ТИД дарение от ротарианци
В Тутракан на 18 август - 3 в 1:

Калина ГРЪНЧАРОВА
ри важни събития ще се
случат в един ден в Тутракан. Крайдунавският град
ще домакинства 15-то юбилейно
издание на Международния конкурс за млади изпълнители "Речни

Т

ноти", националната спортна кампания "Воля за спорт" и международната дунавска регата ТИД.
Каузата "Воля за спорт" е национална кампания за хора с увреждания от социалните институции и
от 17:30 часа в Крайдунавски парк
ще бъде даден стартът.

Събитието се организира от
Балканска медийна асоциация и
Агенцията за хора с увреждания,
с подкрепата на министър-председателя Бойко Борисов и министъра
на спорта Красен Кралев.
В разгара на Олимпиадата, разнообразие от спортове са заплану-

вани да се проведат, а най-добрите
играчи ще получат купи и медали.
Откритието на "Като две капки
вода" - Георги Низамов, се присъедини към списъка с популярни
личности, които застават зад кауна стр. 3

Никола Тодоров - републикански шампион
по водомоторен спорт
Тутраканският отбор е трети
ървият кръг от националното състезание по водомоторен
спорт, което се проведе
през уикенда в дунавските
води край Ряхово донесе
републиканска шампионска
титла на Никола Тодоров
от Клуба по водомоторен
спорт в Тутракан. Никола
се състезава в клас О-125.
Надпреварата ще протече в класовете SA – 250,
JT – 260, Т – 550, ОА – 250,

П

ОВ – 350 и F -125, F – 500,
R – 1000 и SC -550 и в нея
участваха клубове от Русе,
Варна, Кърджали, Лом, Балчик, Тутракан и домакините
от Ряхово.
В отборното класиране
победител е отборът на
Лом, следван от Ряхово и
Тутракан. Въпреки двете
титли, представителите
на Русе останаха четвърти
в отборната надпревара.
“ТГ”

На фестивал в Сърбия:

Староселци - най-игриви
и най-красиви!

Калина ГРЪНЧАРОВА
анцовият ансамбъл
при НЧ "Възраждане
- 1940 г." в с. Старо
село участва в Международния фолклорен фестивал
„Босилеградско краище пее
на стр. 4
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В Тутракан на 18 август - 3 в 1:

НОВИНИ
ЛЯТНО ПОЧИСТВАНЕ В С. ШУМЕНЦИ
Кметство Шуменци приканва своите жители да се включат в лятното почистване на селото. То ще се проведе на 27 август (събота)
от 8:30 часа.
Сборният пункт е пред Кметството, а от там напомнят, че е желателно участниците в почистването да носят мотики, търмъци, вили
и метли.
"Нека с променен облик посрещнем предстоящия 100-годишен
юбилей на Тутраканската епопея, който ще се чества в Мемориален
комплекс "Военната гробница - 1916 г." край Шуменци." - допълват
апела си от Кметството.
КРИМИНАЛЕ
2-годишно момченце е пострадало при пътнотранспортно произшествие, станало на 15 август около 15:30 часа в село Зафирово. То
било ударено от лек автомобил „Сузуки” с водач А.К. (62 г.), който в
този момент заобикалял спрени пред магазин автомобили. Детето
е получило травми на главата и белия дроб и е настанено в болница
в Русе. По случая е образувано досъдебно производство.
Огнеборци са спасили от опожаряване 80 дка овощна градина край
село Черногор на 15 август. В близост до нея са горели сухи треви
и храсти, но пожарникарите са ги погасили, преди да се стигне до
материални загуби.
Без книжка и в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние шофирал „Фолксваген” 28-годишният А.Р. Той бил засечен от пътни полицаи на 11 август около 20.15
часа в село Падина. Срещу него е започнато бързо производство.
Полицията разследва сигнал за опит за грабеж в село Пожарево.
По данни на потърпевшата – 80-годишна жена, вчера около 18.00
часа неизвестно лице проникнало в дома й и след като я заплашило,
претърсило помещението, но избягало, без да отнеме нищо. На адреса е извършен оглед от дежурна оперативна група на РУ-Тутракан,
предприети са действия за изясняване на случая и установяване на
извършителя. Образувано е досъдебно производство.
С 1.46 промила алкохолно съдържание в издишания въздух шофирала лек автомобил „Форд” 58-годишната В.С. Тя била спряна за
проверка от пътна полиция на 9 август около 14.00 часа в района на
село Търновци. Жената е отказала да даде кръвна проба. Срещу нея
е започнато бързо производство.
Небрежната работа с огън е довела и до друг пожар, възникнал
около 00.10 часа на 9 август в местността Стомната край Тутракан.
Там изгорели 2 сушилни за тютюн, преди местните огнеборци да
потушат пожара. Четири сушилни са спасени от огъня.
Домакинство, присъединено неправомерно към електропреносната
мрежа, е установено в село Зебил. Проверката е извършена на 8
август. Образувано е досъдебно производство.
1000 дка гора, пчелин и шатри за сушене на тютюн в района на
местността Стомната край Тутракан са спасени от опожаряване
вчера. В близост до тях е горял пожар в стърнище, но огнеборци от
местната противопожарна служба са успели да го загасят, преди да
нанесе материални щети.
Материални щети са предотвратени и при останалите 2 пожара,
възникнали на 8 август. Горели са сухи треви, стърнища и отпадъци в
районите на Главиница и село Черногор. Екипи на противопожарните
звена са се справили с произшествията, причинени от небрежна
работа с открит огън.
Пожари са загасили противопожарните звена в Тутракан и Главиница на 6 и 7 август. Произшествията са се разминали без материални щети, благодарение на усилията на огнеборците. Горели са
сухи треви, стърнища и отпадъци, вследствие на небрежна работа
с открит огън. Спасени са 1000 дка посеви край Главиница, къщи в
село Коларово и село Антимово.
Пожар в сухи треви се прехвърлил в лозов масив и унищожил
300 дка лозови насаждения. Произшествието е станало на 7 август
около 13.40 часа в района на Тутракан. Пожарникари от местната
противопожарна служба са погасили огъня и така са предотвратили
опожаряването на останалите 500 дка от масива.
Скандал, последван от сбиване между група хора в Главиница
разследва полицията. Произшествието е станало на 2 август около
21:00 часа в питейно заведение в града. Няма сериозно пострадали.
Полицията изяснява участниците в инцидента, по случая се извършва
проверка.

Часовниковата кула
в Тутракан дарение от ротарианци
Калина ГРЪНЧАРОВА
ова часовникова кула
ще краси административния център
на Тутракан. Строителните работи са в ход и се
очаква да приключат до
края на м.август.
Финансирането на новата придобивка е изцяло от
членовете на Ротари Клуб
Тутракан. Идеята за нейното осъществяване е от
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2015 г., когато благотворителната организация чества 10-годишния си юбилей,
поясни паст президентът й
д-р Юрий Василев. Стремежът е чисто стилизирано
кулата да се доближава до
крепостта "Трансмариска",
която е в съседство с нея.
А защо не и да се превърне
в една от емблемите на
града...

"Речни ноти", "Воля за спорт"
и международната регата ТИД
от стр. 1
зата "Воля за спорт". Той подготвя
специален репертоар от песни
и превъплъщения, с които да
изненада децата в неравностойно
положение.
Певицата Пламена, която наскоро разкри в интервю, че е успяла да се пребори с анорексията,
също е част от кампанията "Воля
за спорт" и обещава да поиграе
тенис на маса с децата.
От 20:00 часа "Воля за спорт"
ще се влее в "Речни ноти". Тогава, в Амфитеатъра, кметът на
общината д-р Димитър Стефанов ще открие международния
конкурс, последван от концерт
на трио A.V.A и конкурсната част
за участниците от най-голямата
възрастова група.

Над 100 са изпълнителите в
конкурса - освен от България, за
първи път тук ще участва Италия,
и още - Румъния, Казахстан и
Узбекистан.
В останалите два дни конкурсът ще се проведе в залата на
НЧ "Н.Й.Вапцаров", като на 19
август от 19:30 часа ще започне
концертът "Звездите на "Речни
ноти", който ще завърши с "Вечер
на приятелството".
Тази година е предвиден и
уоркшоп на тема "Как да пеем на
сцена - особености на сценичното
представяне извън вокалната техника", който ще се води от Евгени
Господинов - музикален директор
на Програмата за Английска драма и мюзикъл на Американския
колеж в София и ще се проведе
в залата на Обредния дом на 19

август от 17:30 ч.
Амфитеатърът ще събере отново всички на 20 август (събота)
на големия Гала концерт на победителите, когато ще им бъдат
връчени и наградите от журито.
А то се председателства от един
добър приятел на Тутракан - композиторът Хайгашод Агасян. В
журито влизат още Снежана Полихронова, младият изпълнител
Йордан Марков, Пламен Мирчев,
журналистът от БТА Николай
Текелиев, вокалният педагог от
Румъния Дан Павелеску и Карла
Абдикаримова от Казахстан.
Юбилейните "Речни ноти" ще
бъдат закрити с изпълненията
на любим изпълнител - Тони
Димитрова.
И тази година край Тутракан
ще акостират участниците в най-

големия речен поход в света –
Международната дунавска регата
„ТИД 2016“. Това е 61-вото издание на регатата, като близо 100те участници са от шест държави
- България, Румъния, Австрия,
Германия, Сърбия и Швейцария.
Най-възрастният участник в
регатата е 85-годишната германка
Урсула фон Брешке, която е с над
37 последователни участия, а
най-младият е Любомир Стойчев,
който е на 10 години.
Сред най-атрактивните участници са двама българи – единият
плаващ с "Трабант" върху водно
колело, а другият със сал, сглобен
от тръби и палети.
Походът по вода стартира от
Германия - Инголщад, през юни
и ще завърши в началото на септември в Румъния.

Президентът издаде указ за референдума на Слави
еферендумът на Слави
Трифонов ще се проведе
на 6 ноември тази година,
когато са и изборите за президент.
Държавният глава Росен Плевнелиев определи датата с указ.
Така ще имаме избори 2 в 1.
Слави Трифонов и инициативният комитет подготвиха шест
въпроса и събраха близо 700
000 подписа. Конституционният
съд обаче обяви три от тях за
противоконституционни и така
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останаха само три. В края на май
Плевнелиев сезира КС за част от
допитването.
Въпросите, които остават, са:
Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с
абсолютно мнозинство в два тура?
Подкрепяте ли въвеждането на
задължително гласуване на изборите и референдумите?
Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за

финансиране на политическите
партии и коалициите, да бъде един
лев за един получен действителен
глас на последните парламентарни
избори?
Съгласно чл. 98, т. 1 от Конституцията президентът определя дата
за произвеждане на национален
референдум.
Законът за прякото участие на
гражданите в държавната власт и
местното самоуправление предвижда, че при произвеждането на

редовни избори и взето решение
от Народното събрание за национален референдум, те се провеждат на една и съща дата.
Президентът Плевнелиев е убеден, че ранното определяне на
датата за националния референдум
ще даде възможност на държавните
органи и политическите партии да
участват в подготовката и организацията на националния референдум,
а гражданите – да направят инфор“ТГ”
миран избор.

СОУ "Йордан Йовков" ще получи Редовната сесия на Общински съветТутракан се проведе по-рано
средства по програма
"Без свободен час в училище" П
816 училища ще получат средства по Националната програма
„Без свободен час в училище" за
изплащане на възнаграждения на
учители, които заместват колеги в
отпуск, за да не пропускат уроци
учениците, съобщават от МОН.
Справка с публикувания списък
на училищата, за които са одобрени средства от бюджета на
програмата за 2016 г. сочи, че 13 от
училищата са в област Силистра.
За тях са заделени 8 662 лева,
като най-голям е броят на получаващите средства учебни заведения
в община Силистра - 8. В община
Дулово пари получават средните
училища в селата Паисиево и
Окорш, в община Тутракан - СОУ
"Йордан Йовков", в община Алфатар - ОУ "Хр. Ботев" и в община

Ситово - ПГСС.
Общият бюджет на програмата
за тази година е 2 млн. лв.
Директорите на държавните
и общинските училища са кандидатствали чрез регионалните
инспекторати по образованието,
като са представили документите,
определени в програмата. Всяко
училище може да кандидатства за
не повече от 0,5 на сто от годишния
размер на средствата за заплати и
осигурителни плащания по утвърдения му бюджет за 2016 г.
Предстои Министерският съвет
да приеме постановление, по силата, на което ще бъдат изплатени
666 365 лв. на общински училища
и 92 441 лева на държавните за
периода от 1 ноември 2015 г. до
28 февруари 2016 г.
“ТГ”

ɪɢɱɢɧɚɬɚ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨ
ɧɚɦɟɫɬɧɢɹɩɚɪɥɚɦɟɧɬ
ɞɚ ɫɟ ɢɡɬɟɝɥɢ ɩɨɪɚɧɨ ɧɚ 
ɚɜɝɭɫɬ ɨɬɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨɧɚɫɪɨɱɟɧɚɬɚ ɞɚɬɚ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɬɚɨɬɜɦɟɫɬɜɚɧɟɜɫɪɨɤɚ
ɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟɧɚɈɛɳɢɧɚ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɫɩɪɨɟɤɬɩɨɨɬɜɨɪɟɧɚɬɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚÄɂɡɩɴɥɧɟɧɢɟ
ɧɚɪɚɧɧɢȼɢɄɩɪɨɟɤɬɢɧɚɈɉ
Ɉɤɨɥɧɚɫɪɟɞɚɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨɛɟɩɨɞɤɪɟɩɟɧɨɨɬɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɫɴɜɟɬɧɢɰɢɢɩɪɨɟɤɬɂɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɉɪɟɱɢɫɬɜɚɬɟɥɧɚ
ɫɬɚɧɰɢɹ ɢ ɞɨɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɚ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɦɪɟɠɚ ɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɤɨɣɬɨɟɧɚɫɬɨɣɧɨɫɬ
ɦɥɧɥɜɳɟɛɴɞɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɜɍɩɪɚɜɥɹɜɚɳɢɹɨɪɝɚɧɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹɬ ɫɴɜɟɬ ɞɚɞɟ
ɫɴɝɥɚɫɢɟ ɡɚ ɞɨɩɭɫɤɚɧɟ ɧɚ
ɢɡɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɹ

ɛɪɨɣ ɭɱɟɧɢɰɢ ɜ ɩɚɪɚɥɟɥɤɢɬɟ
ɢ ɡɚ ɞɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɜ ɞɜɟ
ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɭɱɢɥɢɳɚ  ɋɈɍ
ÄɃɨɪɞɚɧ Ƀɨɜɤɨɜ´ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɡɚ ɧɟɞɨɫɬɢɝɚɳɢɬɟ  ɭɱɟɧɢɰɢɫɥɜɢɈɍ©ɋɬɟɮɚɧ
Ʉɚɪɚɞɠɚªɜɫɐɚɪɋɚɦɭɢɥɫ
  ɥɜ ɡɚ ɧɟɞɨɫɬɢɝɚɨɬ 
ɭɱɟɧɢɰɢ
Ɂɚ ɩɨɪɟɞɟɧ ɩɴɬ ɛɟ ɞɨɩɴɥɧɟɧɚ Ƚɨɞɢɲɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟɫ
ɢɦɨɬɢɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɡɚ  ɝ ɢ ɩɪɢɟɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɩɨ ɧɹɤɨɥɤɨ ɪɚɡɩɨɪɟɞɢɬɟɥɧɢ
ɫɞɟɥɤɢ
ɋɥɟɞɜɚɳɨɬɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟɳɟ
ɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɇɚ ɨɳɟ ɟɞɧɚ ɫɟɫɢɹ ɳɟ ɫɟ
ɫɴɛɟɪɚɬ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟ ɩɪɟɡ
ɫɥɟɞɜɚɳɢɹɦɟɫɟɰɬɴɪɠɟɫɬɜɟɧɚɩɨɩɨɜɨɞɉɪɚɡɧɢɤɚɧɚ
ɝɪɚɞɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɄȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 15 август 2016 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките
ресурси” – в две направления:
- За обучение по време на работа
1 общ работник – основно обр.
5 сервитьори – основно/средно обр.
2 бармани - основно/средно обр.
2 общи работници – основно обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
– средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
Други СРМ към деня:
1 1 тракторист – основно образование, кат.Ткт
1 учител по общообразователен предмет в прогимназиален
етап - висше образование, английски език
1 учител по общообразователен предмет в прогимназиален
етап - висше образование, български език и литература

1 чистач хигиенист - основно образование
1 техник, комуникации – средно образование
10 гладачи – няма изискване за заемане
10 машинни оператори, шиене – няма изискване за заемане
1 счетоводител, оперативен – средно икономическо образование, опит, компютърни умения
3 секачи – няма изискване за заемане
4 машинни оператори, шиене – без изискване за заемане
2 готвачи – без изискване за заемане
1 старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – висше образование, математика и информатика,
опит 10 години
2 шофьори, тежкотоварен автомобил – средно образование,
кат. C+E, мин. 3 години опит
1 продавач консултант – няма изискване за заемане
1 сервитьор – средно образование
1 барман – средно образование
3 лекари - висше образование, медицина
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
освен, ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Възможности за обновяване на
селските райони представи ОИЦ-Силистра
зани с културния живот. Експертите от ОИЦ-Силистра представиха
финансовия ресурс, разпределен
съгласно допустимите дейности,
както и ограничителните мерки.
Обсъдени бяха изискванията към
проектите, допустимите разходи

О

рации под 2 000 е.ж., юридически
лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и
читалища. Процедурата по прием
на проекти ще бъде отворена на 2
септември 2016 г. и ще продължи
до 3 октомври 2016 г. Общият бюджет е в размер на 341 млн.евро.
Въпреки отпускарския период,
срещите предизвикаха интереса на
представители на местната власт,
читалища и неправителствени
организации.
В Тутракан срещата се проведе
на 11 вгуст, а в Главиница - на 9
август.
Мярката предоставя възможности за обновяване на улици
и тротоари, общински пътища,
водоснабдителни системи, социална и общинска образователна
инфраструктура и обекти, свър-

ɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚ

и условия, включително възможностите за авансови и междинни
плащания.
По време на срещата възникнаха много въпроси относно възможността за реконструкция,
ремонт, обзавеждане и оборудване на читалищата, тъй като
в повечето села те са основно
средище на социален и културен
живот. Експертите от ОИЦ-Силистра наблегнаха на възможността им
да кандидатстват самостоятелно
с до 1 заявление за подпомагане

вителствени организации, и до 36
месеца за общини и читалища.
След провелата се дискусия стана
ясно, че общинските администрации вече работят усилено и имат
работни проекти за реализиране
на своите идеи. В същото време, изразиха своята готовност
за допълнително обсъждане на
нуждите на читалищата. Всички
присъстващи оцениха срещите
като изключително полезни и си
пожелаха успешна реализация на
своите проекти.
“ТГ”

В Главиница са дискутирани и въпроси във връзка с предстоящите частични избори

П

телефонните измами и сигурността
на самотноживеещите и възрастните
хора. На разискване е поставена
темата за пътната безопасност в селата и в частност забраната пътното
платно да се използва като място за
сушене на земеделска продукция.
В Главиница старши комисар
Петров е обсъдил с временно изпълняващия длъжността кмет Сузан
Хасан и със секретаря на общината
Ашкън Салим въпроси, свързани с
охраната на частичните избори за
кмет, които ще се проведат на 2

октомври т.г.
Всички кметове са изразили
становище, че взаимодействието
между полицията и местната власт
е на много добро ниво. Срещите
на директора на ОДМВР-Силистра
с кметовете на малките населени
места са част от цялостния комплекс
от мерки за превенция на престъпността в Силистренска област.
Изнесени приемни в селата провеждат и началниците на районните
управления в Силистра, Дулово и
Тутракан.
“ТГ”

Активизират се телефонните измамници в Силистренско
рез последните дни Силистренска област е подложена на масова атака от
телефонни измамници. В районните управления на ОДМВР-Силистра
всекидневно постъпват сигнали на
граждани, получили обаждане от
измамници. От последните дни на
юли до днес четирима души на възраст от 70 до 94 г. били въвлечени
в заблуждение, разделяйки се със
значителни суми.
За първото шестмесечие на 2016
г. в ОДМВР-Силистра са регистрирани 19 телефонни измами, което,
съпоставимо със същия период на
2015 г., е с 38,71% по-малко. За
това време са разкрити 8 измами, 7,
от които регистрирани в предходен
период. Работата по останалите
случаи продължава.
Жертви на измамниците обикновено стават възрастни хора, поради
присъщите им доверчивост и отзивчивост. Затова е важно гражданите
да разговарят с възрастните си
близки, като им обяснят престъпните схеми и начините за предпазване
от тях.
От криминална полиция отново
припомнят най-популярните сценарии за телефонни измами.

П

В единия от случаите измамникът се представя за син, дъщеря,
внук или внучка и съобщава, че е
пострадал тежко при автомобилна
катастрофа или авария, намира се
в болница и се нуждае от спешна
операция. За целта близкият му
трябва да предаде определена сума
на мним доцент, който ще извърши
операцията. Популярни са и сюжети
за болни от птичи или свински грип
или за поставяне на златни пирони.
Според друг добре познат сценарий, мошеникът се представя за
близък родственик, който е допуснал тежка автомобилна катастрофа
със загинали или пострадали хора
и е задържан в ареста. Контактът
продължава със съучастник, който
от името на прокурор, адвокат
или полицай иска пари за осво-

За добрите дела...

Пирошка СУЛАЙ
ɚɥɢ ɬɨɡɢ ɈɥɢɦɩɢɣɫɤɢɈɝɴɧɧɟɦɨɠɟɞɚ
ɜɞɴɯɧɨɜɢɑɨɜɟɱɟɫɬɜɨɬɨɡɚɩɨɞɨɛɪɢɞɟɥɚɡɚ
Ɇɢɪ ɇɚɥɢ ɨɬ ɞɪɟɜɧɨɫɬɬɚ
ɩɨɜɪɟɦɟɧɚɨɥɢɦɩɢɚɞɢɬɟ
ɜɨɣɧɢɬɟ ɫɚ ɛɢɥɢ ɩɪɟɤɴɫɜɚɧɢ" Ⱦɚɥɢ ɢ ɡɟɦɥɹɧɢɬɟ
ɨɬ ɜɢ ɜɟɤ ɳɟ ɧɚɩɪɚɜɢɦ
ɬɨɜɚ" ɡɚɟɞɢɧɫɬɜɨɢɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɟ ɡɚ ɩɪɨɫɩɟɪɢɬɟɬ
ɢɞɭɯɨɜɧɨɫɬɩɨɜɫɢɱɤɢɤɪɚɢɳɚ ɧɚ ɫɜɟɬɚ Ɍɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɟ ȾȺ ȼɫɢɱɤɨ ɡɚɜɢɫɢ ɨɬ
ɧɚɫ  ɏɨɦɨ ɋɚɩɢɟɧɫ ɧɚɣ
ɜɢɫɲɚɬɚ ɛɪɴɧɤɚ ɧɚ ɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ
ɧɚɲɚɬɚ ɉɅȺɇȿɌȺ  ɁȿɆə
ɧɚɣɜɢɫɲɢɹɬ ɩɪɢɦɚɬ Ɍɨɝɚɜɚ ɤɚɤɜɨ ɧɢ ɬɪɹɛɜɚ Ⱥɡ
ɦɢɫɥɹ ɱɟ ɧɢ ɬɪɹɛɜɚ ɫɚɦɨ
ɞɨɛɪɚɜɨɥɹɫɜɨɛɨɞɚɢɨɛɟɞɢɧɟɧɢɟɧɚɰɹɥɚɬɚɟɧɟɪɝɢɹ
ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɯɨɪɚ ɩɨ ɫɜɟɬɚ
 ɛɟɡ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɩɨɥ ɡɚɧɹɬɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɟɬɧɨɫ
ɜɟɪɨɢɡɩɨɜɟɞɚɧɢɟ ɝɨɥɟɦɢ
ɢ ɦɚɥɤɢ ɫɬɪɚɧɢ Ȼɨɝɨɜɟ
ɧɚɤɨɢɬɨɫɟɦɨɥɢɦɡɚɳɨɬɨ
ȻɈȽȿȿȾɂɇɁɚɟɞɧɢɬɨɣ
ɟ ȻȺɓȺ ɢ ɋɂɇ ɢ ɋȼȿɌɂəɌ Ⱦɍɏ ɂɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɫ ɡɚ
ɞɪɭɝɢ ɟ Ⱥɥɥɚɯ ɢ ɧɟɝɨɜɢɹɬ
ɩɪɨɪɨɤɆɨɯɚɦɟɞ ɢɜɴɪɜɹɬ
ɩɨ ɫɜɟɬɚ ɫ ɜɢɤɨɜɟ Ⱥɥɥɚɯ
ɚɤɛɚɪ Ⱥɥɥɚɯ ɟ ɜɟɥɢɤ
ɞɪɭɝɟɜɴɩɪɨɫɴɬɞɚɥɢɬɟɯɧɢɹɬ Ⱥɥɥɚɯ ɝɢ ɨɞɨɛɪɹɜɚ
ɢ ɨɛɢɱɚ Ɇɢɫɥɹ ɱɟ ɫɟ ɡɚɛɥɭɠɞɚɜɚɬ  Ȼɭɞɚ ɢ ɞɪ
Ɍɨɝɚɜɚ" Ɍɨɝɚɜɚ ɡɚɳɨ ɫɦɟ
ɬɨɥɤɨɜɚɪɚɡɥɢɱɧɢɬɨɥɤɨɜɚ
ɡɥɢɜɬɨɡɢɧɚɲɨɛɳɞɨɦɧɚ
ɝɥɨɛɚɥɢɡɢɪɚɳɢɹɫɟɫɜɹɬɧɚ
ɬɚɡɢ ɦɚɥɤɚ ɯɭɛɚɜɚ ɢ ɧɚɣ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɧɚɫɟɥɟɧɚɩɥɚɧɟɬɚɁɟɦɹ"Ʉɚɤɜɨ
ɨɳɟ ɢɫɤɚɦɟ ɧɚ ɬɨɡɢ ɫɜɹɬ"
ɇɟɧɢɥɢɫɬɢɝɚɬɋɥɴɧɰɟɬɨ
ȼɨɞɚɬɚɁɟɦɹɬɚɎɥɨɪɚɬɚɢ
Ɏɚɭɧɚɬɚɧɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɬɨ ɨɬ ɯɨɪɚ ɱɨɜɟɲɤɢ ɪɚɫɢ
ɦɢɥɢɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɧɚ Ɋɚɫɬɢɬɟɥɧɨɬɨ ɢ ɀɢɜɨɬɢɧɫɤɨ ɐɚɪɫɬɜɨ ɢɦɚɦɟ ɢ
ɤɪɚɫɢɜɚ Ʌɭɧɚ ɦɢɥɢɚɪɞɢ
Ɂɜɟɡɞɢ ɢ ɋɴɡɜɟɡɞɢɹ ɋɢɧɶɨ ɧɟɛɟ ɦɨɪɟɬɚ ɨɤɟɚɧɢ
ɩɥɚɧɢɧɢɪɚɜɧɢɧɢɧɢɡɢɧɢ
ɤɚɧɶɨɧɢ ɩɭɫɬɢɧɢ ɨɚɡɢɫɢ
ɜɨɞɨɩɚɞɢ Ʉɚɤɜɨ ɢɫɤɚɦɟ
ɨɳɟ ɨɬ Ȼɨɝ ȼɫɟɥɟɧɫɤɢɹɬ
ɪɚɡɭɦɢɥɢɂɡɜɴɧɡɟɦɧɢɬɟɧɢ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɢ"Ɇɢɫɥɹ
ɱɟɧɚɬɨɡɢɜɴɩɪɨɫɧɟɦɨɠɟ
ɞɚ ɨɬɝɨɜɨɪɢ ɇɂɄɈɃ ɞɨɪɢ
ɢȻɈȽ
Ɍɨɝɚɜɚɧɟɟɥɢɩɨɞɨɛɪɟ
ɞɚ ɫɟ ɨɛɟɞɢɧɢɦ  ɜɫɟɤɢ
ɫɴɫ ɫɜɨɹɬ ɛɢɬ ɢ ɤɭɥɬɭɪɚ
ɢɧɬɟɥɟɤɬ ɢ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
Ʉɚɤɜɨɦɨɠɟɦɞɚɞɟɥɢɦɧɚ
ɬɨɡɢ ɫɜɹɬ ɜ ɬɚɡɢ ɆȺɅɄȺ
ɇɈ ȿȾɂɇɋɌȼȿɇȺ ɁȿɆə"
ɑɨɜɟɲɤɢɹɬɠɢɜɨɬɟɤɪɚɬɴɤ
 ɝɨɞɢɧɢ Ʉɚɡɜɚɬ
ɱɟ ɋɦɴɪɬɬɚ ɟ ɧɨɜɨ ɧɚɱɚɥɨ Ɇɨɠɟ ɢ ɞɚ ɟ ɬɚɤɚ
ɧɨ ɫɥɟɞ ɫɦɴɪɬɬɚ ɱɨɜɟɤ ɫɢ
ɨɬɢɜɚɝɨɥɛɟɡɧɢɳɨɤɚɤɬɨ
ɫɟ ɟ ɪɨɞɢɥ ɨɫɬɚɜɚ ɬɭɤ ɜ
ɝɪɨɛɚɞɚɠɟɫɜɨɟɬɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɬɹɥɨɌɨɝɚɜɚɡɚɳɨɟ
ɬɨɡɢɥɚɦɬɟɠɬɨɡɢɟɝɨɢɡɴɦ

Д

Срещи по въпроси на местната сигурност проведе
директорът на ОДМВР ст.комисар Кристиян Петров
оредица от работни срещи
в Главиница и селата Царев
дол, Търновци и Пожарево
проведе директорът на ОДМВР-Силистра старши комисар Кристиян
Петров (на сн.) в края на изминалата
седмица, съобщават от Пресцентъра. С кметовете на населените места
са обсъдени въпроси на местната
сигурност и ефективността на полицейската дейност в регионите. Сред
акцентите на проведените разговори
са опазването от посегателства
на селскостопанската продукция,

от редакционната поща

по допустимите дейности, с максимален размер до 200 хил. евро
за проект. Срокът за изпълнение
на проектите е до 24 месеца от
датата на подписване на договора
за предоставяне на финансова
помощ за ВиК оператори и непра-

Ɇɨɦɟɧɬɢɨɬɪɚɛɨɬɧɢɬɟ
ɫɪɟɳɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧɢ

бластен информационен
център – Силистра (ОИЦ)
проведе работни срещи в
три от общините в област Силистра – Главиница, Ситово и Тутракан
за представяне на подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Основната
цел на подкрепата е да се насърчи
социалното приобщаване и икономическото развитие в селските
райони, както и да се намали бедността. Допустимите кандидати са
общини на територията на селски
райони, ВиК оператори в агломе-
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бождаване от
наказателна
отговорност.
Друга популярна схема е свързана
с освобождаване на колет с пари и
ценности или
скъпа пратка
от чужбина,
за което от потърпевшия се иска да
заплати определена сума.
Много от измамите се осъществяват по сценарий за изгодна
сделка, обикновено с климатици.
Тук мошеникът се представя за
близък родственик, който търси съдействие от възрастния човек, за да
не му пропадне изгодна търговска
сделка. Иска да бъде заплатена определена сума пари, която обещава
да възстанови по-късно.
Актуален напоследък е сценарият, при който престъпниците
се представят за криминалисти,
провеждащи операция по залавяне
на телефонни измамници. Те се
възползват от готовността на гражданите да помогнат на полицията
в задържането на измамниците и

изискват от тях да изхвърлят през
балкон или прозорец парите, с които разполагат. Гарантират, че ще
бъдат наблизо и след залавянето
на извършителите парите им ще
бъдат върнати.
За пореден път
ОДМВР-Силистра препоръчва:
Не давайте пари, поискани по
телефон от непознат телефонен
номер. При телефонно обаждане
от непознат номер с искане на пари,
сигнализирайте на тел.112 или се
свържете с близките си.
По никакъв повод не давайте
пари на непознати. Не се доверявайте на хора, които не познавате.
Не предоставяйте лични данни и
данни за свои близки по телефона.
Опитайте да запазите самообладание при получаване на обаждане
от човек, който се представя за
ваш роднина, изпаднал в беда. При
всяко съмнение първо опитайте да
се свържете с близкия си, но от
телефон, различен от този, на който
сте получили обаждането.
В случай на съмнително обаждане или опит за телефонна измама, незабавно подайте сигнал
на тел.112 или се свържете с
полицията.
“ТГ”

ɢɡɥɨɛɚɬɚɡɢɧɟɧɚɫɢɬɧɨɫɬ
ɢ ɥɚɤɨɦɢɹ" Ȼɨɝɚ ɦɢ ɜɟɱɟ
 ɝɨɞɢɧɢ ɬɴɪɫɹ ɨɬɝɨɜɨɪɚ
ɧɚ ɬɨɡɢ ɜɴɩɪɨɫ ɢ ɜɫɟ ɧɟ
ɝɨ ɧɚɦɢɪɚɦ ɋɬɪɭɜɚ ɦɢ
ɫɟ ɱɟ ɟ ɨɬ ɉɊɈɋɌɈɌɂə
ȿ ɇȺɊɈȾȿ"""" ɩɨɭɦɧɟɣ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɦɧɟɞɨɢɡɤɚɡɚɧɨɬɨ
ɢɡɪɟɱɟɧɢɟ ɧɚ Ʌɟɜɫɤɢ  ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɟ ɰɢɬɚɬ ɨɬ Ʌɟɜɫɤɢ
ɞɨɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɟɨɬɟɞɧɚɧɟɝɨɜɚɫɴɧɚɪɨɞɧɢɱɤɚɨɬɜɢ
ɜɟɤ ɦɚɝɢɫɬɴɪɮɚɪɦɚɰɟɜɬ
ɉɢɪɨɲɤɚ ɋɭɥɚɣ ɞɨɤɬɨɪ
ɩɨ ɯɢɦɢɹ ɞɴɥɝɨɝɨɞɢɲɟɧ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɩɨɨɪɝɚɧɢɹɧɚ
ɯɢɦɢɹɜɴɜɎɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɧ
ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɦɚ Ɇɍ ɋɨɮɢɹ
ɞɴɥɝɨɝɨɞɢɲɟɧɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ
ɧɚ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɧɢ ɚɤɰɢɢ
ɡɚ ɧɚɣɝɨɥɟɦɢɹɬ Ⱦɨɦ ɡɚ
ɢɡɨɫɬɚɜɟɧɢ ɞɟɰɚ ɉɟɧɱɨ
ɋɥɚɜɟɣɤɨɜɛɢɜɲɊɚɧȻɨɫɢɥɟɤɤɴɞɟɬɨɩɪɟɡɝ
ɠɢɜɟɟɯɚɞɟɰɚɨɬɤɨɢɬɨ
ɚɮɝɚɧɢɫɬɚɧɱɟɬɚɢɡɪɚɫɧɚɥɢɩɪɟɞɨɱɢɬɟɦɢ
ɇɚ  ɦɚɪɬ  ɝ  ɫɴɫ
ɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ ɧɚ ɋɜɟɬɢɹ
ɋɢɧɨɞɤɨɥɟɝɢɬɟɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢɬɟ ɧɚ Ɏɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɧɮɚɤɭɥɬɟɬɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢ
ɨɬɚɩɬɟɱɧɚɬɚɦɪɟɠɚɚɪɬɢɫɬɢɨɬɌɟɚɬɴɪɚɧɚɚɪɦɢɹɬɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨ ɪɚɞɢɨ ɢ ȻɇɌ
ɦɧɨɝɨɛɢɡɧɟɫɦɟɧɢɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɢ
ɨɛɢɤɧɨɜɟɧɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɯ ɤɪɴɳɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɤɪɴɝɥɢɫɢɪɚɰɢɨɬȾɨɦɚɜ
ɫɨɮɢɣɫɤɢɹɏɪɚɦɋɜɟɬɢȽɟɨɪɝɢɉɨɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟɧɚ
ɋɜɟɬɢɹɋɢɧɨɞɝɨɬɨɜɧɨɫɬɞɚ
ɩɨɫɪɟɳɧɚɬ ɞɟɰɚɬɚ ɢɦɚɯɚ
ɨɳɟɬɪɢɯɪɚɦɚɜɰɟɧɬɴɪɚ
ɧɚɋɨɮɢɹɫɩɨɫɜɟɳɟɧɢɰɢɜɴɜɜɫɹɤɚɋɜɟɬɚɇɟɞɟɥɹɉɨɤɪɨɜȻɨɝɨɪɨɞɢɱɟɧ
ɢɋɜɟɬɢɋɟɞɦɨɱɢɫɥɟɧɢɰɢ
ɓɟɞɚɦɨɳɟɟɞɢɧɩɪɢɦɟɪ
ɱɟ ɍ ɜɫɟɤɢ ɱɨɜɟɤ ɫɩɢ ɞɨɛɪɨɬɨ ɫɚɦɨ ɬɪɹɛɜɚ ɧɹɤɨɣ
ɞɚ ɝɨ ɫɴɛɭɞɢ Ɍɨɜɚ ɛɟɲɟ
ɦɚɤɫɢɦɚɧɚɦɨɹɬɩɪɟɤɪɚɫɟɧ
ɛɚɳɚ Ȼɟɥɚ Ƀɨɫɢɮ ɋɭɥɚɣ
ɢɚɡɰɹɥɠɢɜɨɬɹɩɪɨɜɟɪɹɜɚɦɄɚɬɨɱɨɜɟɤɨɬɬɪɟɬɚɬɚ
ɜɴɡɪɚɫɬɜɟɱɟɦɨɝɚɞɚɤɚɠɚ
Ⱦɚɚɡɦɧɨɝɨɩɴɬɢɜɠɢɜɨɬɚ
ɫɢɩɪɨɜɟɪɢɯɬɨɡɢɩɪɢɪɨɞɟɧ
ɡɚɤɨɧɢɬɨɣɟɢɫɬɢɧɫɤɢȿɬɨ
ɫɚɦɨɨɳɟɟɞɢɧɩɪɢɦɟɪɄɨɝɚɬɨ ɧɚɲɢɬɟ ɩɟɬ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɫɟɫɬɪɢɢɩɚɥɟɫɬɢɧɫɤɢɹɬ
ɥɟɤɚɪȺɲɪɚɮɛɹɯɚɨɫɴɞɟɧɢ
ɧɚɫɦɴɪɬɜɧɚɜɟɱɟɪɢɟɬɨɧɚ
ɟɞɧɚɄɨɥɟɞɚɡɚɞɜɚɞɧɢɧɚɩɪɚɜɢɯɩɨɞɩɢɫɤɚɫɪɟɞɫɬɭɞɟɧɬɢɬɟɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢɬɟ
ɧɚɧɚɲɢɹɮɚɤɭɥɬɟɬɩɨɟɞɧɨ
ɦɨɣ ɩɪɨɬɟɫɬɟɧ ɬɟɤɫɬ ɜ ɡɚɳɢɬɚɠɢɜɨɬɚɧɚɦɟɞɢɰɢɬɟ
ɉɢɫɦɨɬɨ ɚɞɪɟɫɢɪɚɯ ɞɨ 
ɜɚɠɧɢ ɩɨ ɦɨɟ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɟ
ɯɨɪɚɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɜɅɢɛɢɹ
ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɆɭɚɦɚɪɄɚɞɚɮɢ
ɜɴɧɲɧɢɹ ɦɢɧɢɫɬɴɪ ɧɚ Ʌɢɛɢɹ ɉɨɫɨɥɫɬɜɚɬɚ ɧɚ Ȼɭɥɝɚɪɢɹ ɜ Ʌɢɛɢɹ ɢ ɧɚ Ʌɢɛɢɹ
ɜ ɋɨɮɢɹ ɫɢɧɚ ɧɚ Ʉɚɞɚɮɢ
ɢɧɟɝɨɜɚɬɚɮɨɧɞɚɰɢɹɨɫɴɞɟɧɢɬɟ ɢ ɩɪɨɱɢɟ Ɂɚɧɟɫɨɯ
ɩɢɫɦɚɬɚɡɚɜɫɢɱɤɢɚɞɪɟɫɚɬɢɜɧɚɲɟɬɨɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɧɚ ɜɴɧɲɧɢɬɟ ɪɚɛɨɬɢ ɢ ɬɟ
ɩɨ ɤɭɪɢɟɪ ɦɢ ɨɛɟɳɚɯɚ ɞɚ
ɞɨɫɬɚɜɹɬ ɩɢɫɦɚɬɚ ɦɢ ɞɨ
ɚɞɪɟɫɚɬɢɬɟ Ⱦɚɥɢ ɦɨɟɬɨ
ɢ ɧɚ ɤɨɥɟɝɢɬɟ ɦɢ ɩɢɫɦɨ ɟ
ɢɡɢɝɪɚɥɨ ɧɹɤɚɤɜɚ ɪɨɥɹ ɡɚ
ɫɴɞɛɚɬɚ ɧɚ ɧɚɲɢɬɟ ɦɧɨɝɨɫɬɪɚɞɚɥɧɢ ɦɟɞɢɰɢ ɧɟ
ɡɧɚɦɉɨɥɭɱɢɯɨɛɚɱɟɫɥɟɞ
Ʉɨɥɟɞɚ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɨ
ɩɢɫɦɨ ɨɬ ɆȼɊ   Ɉɬɞɟɥ
ɋɟɜɟɪɧɚ Ⱥɮɪɢɤɚ ɢ Ⱥɡɢɹ
ɢ ɩɪɟɩɨɪɴɤɚ ɞɚ ɨɩɨɜɟɫɬɹ
ɬɨɜɚ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨ ɞɟɥɨ ɜ
ɦɟɞɢɢɬɟ
ȿɬɨɫɟɝɚɝɨɩɪɚɜɹ
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На фестивал в Сърбия:

Староселци - най-игриви и най-красиви!

от стр. 1
и танцува”, който се проведе за осми път в сръбския
Босилеград. Самодейците
се представиха отлично и
обраха овациите на публиката, която остана очарована от изпълненията им.
Пред тях те представиха
великденски песни и танци,
обичая "Лазаруване" и характерен танц на Кукерската
група.
Ансамбълът се включи и в
дефилето, преминаващо по
улиците на града и събра
погледите на минувачите
с красивите си носии.
Организаторите бяха

ɆɢɫɬɴɪɌɨɞɨɪȾɂɆɂɌɊɈȼɟ
ɢɫɧɚɣɯɭɛɚɜɚɬɚɧɨɫɢɹ

Ʉɭɤɟɪɫɤɚɬɚɝɪɭɩɚ
ɨɬɋɬɚɪɨɫɟɥɨ

за най-хубава носия. Тук
староселци бяха ненадминати! Миглена Михайлова и
Мирослав Петров надиграха
всички и завоюваха първото
място.
Миглена Михайлова повтори успеха си и в конкурса за най-хубава носия.
Не само женската, но и
мъжката носия на Старо
село се оказа най-красива
- наградата грабна Тодор
Димитров.
И не само това! Старо
село се прочу по Босилеградско и с красотата
на своите самодейци. В
ɆɢɫȽɚɥɢɧɚ
специално организирания
ɇɚɝɪɚɞɢɬɟɨɬ
ȽȿɈɊȽɂȿȼȺ
конкурс за Мис и Мистър на
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɮɟɫɬɢɜɚɥ
празненство с надиграва- фестивала, безапелационно нашата Галина Георгиева, а
подготвили пищно народно не на ръченица и конкурс първа красавица - Мис, бе Мистър - Тодор Димитров!

ɆɢɝɥɟɧɚɆɂɏȺɃɅɈȼȺɫɧɚɣɤɪɚɫɢɜɚɬɚɧɨɫɢɹɩɴɪɜɚɢɜ
ɧɚɞɢɝɪɚɜɚɧɟɬɨɜȻɨɫɢɥɟɝɪɚɞ

Продуцентска къща „Пирина”, с участието на известния родолюбец и певец
Илия Луков, организира найдългото хоро в Босилеград,
когато "рамо до рамо, сърце
до сърце, ръка за ръка в
една стъпка се предаде
любовта на света".
В течение на седемте
фестивални дни, колкото
продължи това твърде значимо и мащабно културно
мероприятие, фолклорните
знания и умения, традиции
и обичаи на сцената представиха над 30 фолклорни
ансамбли и дружества от
Сърбия, Македония, Черна
Гора и България.

Осмият Международен
фолклорен фестивал „Босилеградско краище пее и
танцува”, се организира
от Центъра за култура
„Босилеград” и Община
Босилеград, под патронажа на кмета на общината
Владимир Захариев.
Финансовите средства
за реализация на фестивала са осигурени от Община
Босилеград, Националният
съвет на българското
малцинство, Министерството на културата на
Република Сърбия, Държавната агенция за българите
в чужбина и Европейски
прогрес.

Уважаеми самодейци, поздравления за това, че не угасва вашият
ентусиазъм, че е неизчерпаема
енергията, с която правите покрасив и ведър делника на хората
- с танци, песни, музика и слово.

Всички вие заслужавате уважение
и възхищение за своя труд – безкористен и всеотдаен. Обичайте
себе си, уважавайте другите, подайте си ръце и запейте - танцът и
песента сближават хората.

Танцът и песента сближават хората
Дончо ДОНЧЕВ, Секретар
на НЧ "Освобождение-1940 г.",
с. Сокол
овекът-самодеец е талантлив и щедър човек.
Още в ранна възраст е
погален от бога, надарен с хубав глас, верен слух, чувство за
ритъм и сценично присъствие.
Той е със сърце на длан, готов
да дарява радост и удоволствие
на другите, отделяйки от свободното си време, лишавайки
се от семейния уют, укоряван от
близките и поощряван пак от тях.
Човекът-самодеец обича хората
и живее за тяхното одобрение,
за техните аплодисменти. Това
са хората, които не жалят време
и сили да работят за запазването
на българската традиция и култура. Само един самодеец може
да идва на репетиции в студени
зали, след дълъг ден , при грижите, които всеки човек има. И
трудът му да е посветен на едно
единствено чувство – чувството
на удовлетворение, че други хора
ще изпитат нещо хубаво, когато
гледат резултата от труда му.
Не е възможно човек с такава

Ч

душа да е злопаметен и студен.
За самодейността се иска сърце!
С такъв всеотдаен ентусиазъм работят и самодейците от
НЧ „Освобождение – 1940 г.” в
село Сокол, община Главиница.
Вече 76 години в читалището са
предава от поколение на поколение любовта към любителското
художествено творчество. В знак
на благодарност към самодейците, вече стана традиция, ЧН
при читалището да организира
ежегодно „Творческа почивка”
за тях. Както винаги самодейците
имаха възможността сами да
изберат маршрута. Творческата
почивка се осъществи от 5 до 7
август. През тези неповторими
и незабравими три дена успяхме
да посетим десетки природни и
исторически забележителности в
няколко града, които са толкова
богати на исторически събития,
че човек се сдобива с чувството,
че тук е събрана цялата история
за възраждането на един народ.
Посетихме Казанлък, Сопот, Карлово, Хисаря, Калофер и др. Част
от посетените исторически обекти
са: Тракийската гробница, храм
„Св. Пророк Илия”, родната къща

и експозиция на Дечко Узунов,
Историческият музей и художествената галерия в Казанлък;
родната къща на Иван Вазов в
Сопот, фигурите на паноптикума
„Бръснарницата на Хаджи Ахил”,
църквата “Св. Св. Петър и Павел”
в Сопот, Девическия метох „Въведение Богородично“ в Сопот;
Националният музей на Васил
Левски в Карлово, големият неделен пазар в Хисаря; Национален
музей „Христо Ботев” в Калофер.
Посещението на всички исторически обекти бяха съпроводени
от беседи на лектори в музеите.
В програмата бяха включени още
исторически и природни забележителности, но за съжаление
краткото и топло време не ни
позволи да разгледаме всичко.
Тридневната екскурзия се отрази релаксиращо и ползотворно за
всички самодейци. Топлите летни
вечери ни предоставяха пълната
възможност да набавим необходимите калории, като похапнем от
деликатесите на гостоприемните
домакини, а в знак на уважение
и благодарност да представим на
домакините нашите добруджански танци.

Организаторите и ЧН при НЧ
„Освобождение – 1940 г.” с.
Сокол, сърдечно благодарят на
всички спонсори, които откликнаха на молбата ни за финансовата
подкрепа на мероприятието.
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Лятната академия за изкуство и спорт
приключи, участниците мечтаят за
следващото лято

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɴɫ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɟɧ ɤɨɧɰɟɪɬɫɩɟɤɬɚɤɴɥ ɡɚɜɴɪɲɢ Ʌɹɬɧɚɬɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚ

С

ɢ ɫɩɨɪɬɧɚ ɚɤɚɞɟɦɢɹ  
ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ Ɍɹ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɜɫɹɤɨ ɥɹɬɨ ɨɬ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ
ɰɟɧɬɴɪ ɡɚ ɢɡɜɴɧɭɱɢɥɢɳɧɢ
ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɈɐɂȾ  ɜ ɤɪɚɣ-

ɞɭɧɚɜɫɤɢɹ ɝɪɚɞ ɢ ɟ ɱɚɫɬ ɨɬ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢɬɟ ɡɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɹɜɚɧɟɫɜɨɛɨɞɧɨɬɨɜɪɟɦɟɧɚ
ɭɱɟɧɢɰɢɬɟɩɪɟɡɬɹɯɧɚɬɚɥɹɬɧɚ

ɛɴɥɝɚɪɫɤɚ ɤɨɥɤɨ ɤɚɪɬɢɧɢ
ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɫɭɜɟɧɢɪɢ ɦɨɝɚɬ
ɞɚɫɟɢɡɪɚɛɨɬɹɬɡɚɟɞɢɧɦɟɫɟɰ  ɜɫɢɱɤɨ ɬɨɜɚ ɩɨɤɚɡɚɯɚ
ɦɚɥɤɢɬɟ ɡɜɟɡɞɢ  ɩɟɜɰɢ ɚɤɬɶɨɪɢɯɭɞɨɠɧɢɰɢɭɱɚɫɬɧɢɰɢ
ɜɊɚɛɨɬɢɥɧɢɱɤɚɡɚɩɪɢɥɨɠɧɢ
ɢɡɤɭɫɬɜɚ Ɋɚɛɨɬɢɥɧɢɱɤɚ ɡɚ
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɧɨ ɢɡɤɭɫɬɜɨ
ɋɰɟɧɚɡɚɚɤɬɶɨɪɫɤɨɦɚɣɫɬɨɪɫɬɜɨɞɟɬɫɤɢɬɟɚɬɴɪȻɪɚɜɢɫɢɦɨɫɬɭɞɢɨɆɭɡɢɤɚȻɴɪɡɢɫɦɟɥɢɫɪɴɱɧɢɮɢɬɧɟɫɢ
ɬɟɧɢɫɧɚɦɚɫɚɡɚɞɟɰɚ
ɋ ɦɧɨɝɨ ɚɩɥɨɞɢɫɦɟɧɬɢ ɢ
ɰɜɟɬɹ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɞɚɪɢ ɦɚɥɤɢɬɟɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢɚɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɬ ɧɚ ɈɐɂȾ  Ⱦɨɪɨɬɟɹ
Ȼɚɥɶɨɜɫɤɚɜɪɴɱɢɫɩɟɰɢɚɥɟɧ
Ⱦɢɩɥɨɦ ɡɚ ɡɜɚɧɢɟ Ɇɚɥɴɤ
ɚɤɚɞɟɦɢɤɜɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢɧɚɜɫɢɱɤɢɭɱɚɫɬɧɢɰɢɜ
Ʌɹɬɧɚɬɚɚɤɚɞɟɦɢɹ
ȼ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɟɞɢɧ ɦɟɫɟɰ
ɜɚɤɚɧɰɢɹ
ɧɚɞ  ɦɨɦɢɱɟɬɚ ɢ ɦɨɦɱɟɬɚ
Ⱦɚɥɢ ɤɚɬɨ ɩɟɟɲ ɡɥɨ ɧɟ ɢɡɩɴɥɜɚɯɚ ɡɚɥɢɬɟ ɧɚ ɈɐɂȾ
ɦɢɫɥɢɲ ɪɹɩɚɬɚ ɟɜɪɨɩɟɣ- ɨɛɳɭɜɚɯɚɡɚɟɞɧɨɧɚɭɱɚɜɚɯɚ
ɫɤɚ ɥɢ ɟ ɢɥɢ ɫɢ ɟ ɧɚɲɟɧɫɤɚ ɦɧɨɝɨɧɨɜɢɧɟɳɚɢɧɬɟɪɟɫɴɬ
ɢɦɛɟɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɨɬɪɚɡɥɢɱɧɢɥɸɛɨɩɢɬɧɢɦɨɦɟɧɬɢɤɨɢɬɨ
ɝɢɤɚɪɚɬɜɤɪɚɹɧɚɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɢɬɟɡɚɧɢɦɚɧɢɹɞɚɦɟɱɬɚɹɬ
ɡɚɫɥɟɞɜɚɳɨɬɨɥɹɬɨ
Ɇɧɨɝɨ ɟɦɨɰɢɢ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚ ɧɚ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɚɬɚ ɩɪɢɤɚɡɤɚɩɢɟɫɚ Ⱦɹɞɨ
ɛɚɛɚɢɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚɪɹɩɚȼ
ɧɟɹɨɫɜɟɧɫɩɨɦɟɧɚɬɢɬɟɞɪɭɝɢɬɟɝɟɪɨɢɫɚɜɧɭɱɤɚɬɚɆɟɪɢ
ɤɨɹɬɨ ɧɟ ɢɫɤɚ ɞɚ ɹ ɧɚɪɢɱɚɬ
Ɇɚɪɢɣɤɚ ɢ ɧɟ ɳɟ ɞɚ ɜɚɞɢ
ɪɹɩɚ ɡɚɳɨɬɨ ɳɟ ɫɢ ɫɱɭɩɢ
ɦɚɧɢɤɸɪɚ ɜɨɞɟɳɢɬɟ ɉɴɪɜɚ
Ʉɢɮɥɚ ɢ ȼɬɨɪɚ Ʉɢɮɥɚ ɯɨɪ
ɩɨɞɨɛɟɧ ɧɚ ɞɪɟɜɧɨɝɪɴɰɤɢɹ
ɤɨɣɬɨ ɪɚɡɤɚɡɜɚ ɩɪɢɤɚɡɤɚɬɚ ɫɴɫɟɞɤɚɤɥɸɤɚɪɤɚ ɤɨɹɬɨ

ɜɫɢɱɤɨ ɡɧɚɟ ɢ ɢɦɚ ɤɨɦɟɧɬɚɪ
ɡɚɜɫɹɤɚɫɥɭɱɤɚ
ɉɥɚɦɟɧɚ ȽȿɈɊȽɂȿȼȺ ɟ
ɭɱɚɫɬɜɚɥɚɜɯɨɪɚɧɚɩɢɟɫɚɬɚ
ɢ ɫ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬ ɫɢ ɩɪɢɩɨɦɧɢ
ɧɚɱɚɥɨɬɨɣɫɩɟɰɢɚɥɧɨɡɚɱɢɬɚɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ
ɝɥɚɫɀɢɜɟɟɥɢɧɹɤɨɝɚɛɚɛɚɢ
ɞɹɞɨɫɴɫɫɜɨɹɫɢɧɫɧɚɯɚɬɚɢ
ɜɧɭɱɤɚɬɚɆɚɪɢɣɤɚɉɥɚɦɟɧɚ
ɟɦɧɨɝɨɞɨɜɨɥɧɚɨɬɡɚɧɢɦɚɧɢɹɬɚɫɢɫɬɟɚɬɴɪȻɟɲɟɦɧɨɝɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ
ɂɂɜɟɬȾɂɆɂɌɊɈȼȺɟɱɚɫɬ
ɨɬɅɹɬɧɚɬɚɚɤɚɞɟɦɢɹɈɫɜɟɧ
ɫɬɟɚɬɴɪɬɹɫɟɡɚɧɢɦɚɜɚɥɚɢ
ɫ ɢɡɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɫɭɜɟɧɢɪɢ ɜ Ɋɚɛɨɬɢɥɧɢɱɤɚ
ɡɚ ɩɪɢɥɨɠɧɢ ɢɡɤɭɫɬɜɚ Ɉɬ
ɝɨɫɩɨɠɚɬɚ ɤɨɹɬɨ ɧɢ ɜɨɞɟɲɟ
Ɍɟɚɬɴɪɚ ɧɚɭɱɢɯ ɤɚɤ ɞɚ ɫɟ
ɞɜɢɠɚ ɩɨ ɫɰɟɧɚɬɚ ɤɚɤ ɞɚ
ɜɥɹɡɚ ɜ ɪɨɥɹ ɤɚɤ ɞɚ ɢɡɝɨɜɚɪɹɦ ɞɭɦɢɬɟ ɞɚ ɪɚɡɞɜɢɠɜɚɦ
ɝɥɚɫɧɢɹɚɩɚɪɚɬɞɢɤɰɢɹɬɚ
ȼɩɢɟɫɚɬɚɂɜɟɬɟɢɡɢɝɪɚɥɚ
ɪɨɥɹɬɚɧɚɜɧɭɱɤɚɬɚɆɚɪɢɣɤɚ
ɢɫɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟɫɢɩɪɢɩɨɦɧɢ
ɥɸɛɢɦɚɮɪɚɡɚȾɹɞɨɤɨɥɤɨ
ɩɴɬɢɞɚɬɢɤɚɡɜɚɦɞɚɧɟɦɟ
ɧɚɪɢɱɚɲɆɚɪɢɣɤɚɆɟɪɢɫɴɦ
ɂɤɨɣɫɟɝɚɪɹɩɚɳɟɬɢɜɚɞɢɢ
ɬɨ ɧɚɲɟɧɫɤɚ Ʉɚɤɜɢ ɝɪɴɰɤɢ
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɢɸɠɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɡɟɥɟɧɱɭɰɢɢɦɚɩɨɫɜɟɬɚ
Ɋɹɩɚɳɟɬɢɜɚɞɹ
Ɉɛɚɱɟ ɧɚɣ ɦɢ ɯɚɪɟɫɚ ɜ
Ɋɚɛɨɬɢɥɧɢɱɤɚ ɡɚ ɩɪɢɥɨɠɧɢ
ɢɡɤɭɫɬɜɚ ɡɚɳɨɬɨ ɚɡ ɜ ɤɴɳɢ
ɫɚɦɨɪɟɠɚɢɥɟɩɹɞɨɩɴɥɧɢ
ɨɳɟɂɜɟɬ
Ʉ ɚ ɥ ɢ ɧ ɚ  ȼȺɋ ɂ Ʌ ȿ ȼȺ ɟ
ɭɱɚɫɬɜɚɥɚ ɜ ɡɚɧɢɦɚɧɢɹɬɚ
ɩɨɬɟɧɢɫɧɚɦɚɫɚɢɜɬɟɚɬɴɪ
Ȼɪɚɜɢɫɢɦɨ Ɇɧɨɝɨ ɛɟɲɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɡɚɳɨɬɨɜɫɟɧɹɤɨɣ
ɩɨɞɦɹɬɚɲɟ ɧɹɤɚɤɜɢ ɲɟɝɢ ɢ
ɛɟɲɟ ɫɦɟɲɧɨ ɢ ɡɚɛɚɜɧɨ 
ɤɚɡɚɬɹ
Ʉɚɥɢɧɚɟɢɡɩɴɥɧɢɥɚɪɨɥɹɬɚ
ɧɚɫɴɫɟɞɤɚɬɚɤɥɸɤɚɪɤɚɜɩɢɟ-

ɫɚɬɚɢɡɚɧɟɹɧɚɣɢɧɬɟɪɟɫɧɚɬɚ
ɤɥɸɤɚɤɨɹɬɨɟɩɭɫɧɚɥɚɟɱɟ
ɞɹɞɨɬɨɢɦɚɩɚɪɢ
Ɋɨɥɹɬɚ ɧɚ ɞɹɞɨɬɨ ɩɴɤ ɫɟ
ɢɡɩɴɥɧɹɜɚ ɨɬ Ⱥɥɟɤɫ ȾɂɆɂɌɊɈȼ Ȼɚɛɨ ɤɴɞɟ ɫɢ ɫɟ
ɡɚɩɢɥɹɥɚ" ȿɥɚ ɞɚ ɢɡɜɚɞɢɦ
ɪɹɩɚɬɚ  ɩɪɢɩɨɦɧɢ ɫɢ ɢ ɬɨɣ
ɬɟɚɬɪɚɥɧɢ ɪɟɩɥɢɤɢ Ⱥɥɟɤɫ ɟ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɧɱɟɢɫɥɟɞɜɚɳɨɬɨ
ɥɹɬɨɳɟɫɟɡɚɩɢɲɟɜɅɹɬɧɚɬɚ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɡɚɳɨɬɨ ɬɭɤ ɫɟ
ɡɚɩɨɡɧɚɯ ɫ ɦɧɨɝɨ ɧɨɜɢ ɞɟɰɚ
ɢɧɟɛɹɯɫɚɦɜɤɴɳɢ
ɉɥɚɦɟɧɤɚ ȺɇȽȿɅɈȼȺ ɟ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɧɚ ɋɰɟɧɚ ɡɚ
ɚɤɬɶɨɪɫɤɨɦɚɣɫɬɨɪɫɬɜɨɞɟɬɫɤɢ ɬɟɚɬɴɪ Ȼɪɚɜɢɫɢɦɨ ɢ

ɡɚɩɢɬɚɧɚ ɤɚɤɜɢ ɫɚ ɢ ɤɚɤ ɫɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɬɟ
ɞɟɰɚ ɜ ɬɟɚɬɪɚɥɧɢɬɟ ɢɦ ɡɚɧɢɦɚɧɢɹ ɬɹ ɫɩɨɞɟɥɢ ɱɟ ɫɚ
ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɢ
 ɢɦɚɯɚ ɩɪɟɬɟɧɰɢɢ ɡɚ ɪɨɥɹ
ɢ ɡɚɬɨɜɚ ɫɟ ɧɚɥɨɠɢ ɞɚ ɩɪɨɜɟɞɚ ɤɚɫɬɢɧɝ Ɇɨɝɚ ɞɚ ɤɚɠɚ
ɱɟ ɞɟɰɚɬɚ ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢɦɚɬ
ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɡɚ ɤɨɟɬɨ ɚɡ
ɥɢɱɧɨ ɛɹɯ ɢɡɧɟɧɚɞɚɧɚ ɂɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ
ɨɬ ɬɨɜɚ ɤɨɟɬɨ ɩɪɚɜɹɬ ɬɨɜɚ
ɤɨɟɬɨ ɦɨɝɚɬ ɢ ɦɢɫɥɹ ɱɟ ɢɦ
ɛɟɲɟɢɧɬɟɪɟɫɧɨ
ɂ ɬɚɤɚ ɫɴɫ ɫɩɨɦɟɧɢɬɟ ɞɨ
ɫɥɟɞɜɚɳɨɬɨɥɹɬɨ

"Един ден в крайдунавския край"
П
риключи VIII-ят Събор
на пенсионерските
състави „Един ден в
крайдунавския край", който
се проведе на 13 август на
открита сцена в местността "Антимовско ханче".
Съставите-участници са
към Пенсионерските клубове
и Клубовете на инвалидите и тази година над 800
представители на третата възраст от градовете
Перник, Елена, Завет, Шумен, Търговище, Силистра,
Дулово и селата Срацимир,
Белица, Шуменци, Горно
Абланово, Върбак, Калипетрово, Беловец, Варненци,
Зафирово, Иширково, Нова
Черна, Гарван, Бабук, Старо
село, Айдемир и Брестовене
пяха и танцуваха създавайки

настроение у всички.
Началото на концертната
програма поставиха невероятните танцьори на Елена
Атанасова - ТФ "Дунавска

младост".
Съборът се организира
от Община Тутракан и
Градската пенсионерска
организация.
“ТГ”
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ОБЯВИ
Община Главиница, Област Силистра

Обявява
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБАТА НА:
- на 265 кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот III163,144 кв.13 като предаваема част, целият с площ 717 кв.м , по
плана на с.Ножарево, с начална продажна тръжна цена в размер на
642,30 лв. без ДДС /770,40 лв. с ДДС/.
Купувачът заплаща разноски по сделката (за оценка на имота) в
размер на 80 лв.
Търгът ще се проведе на 09.09.2016 г. от 15:00 ч. в заседателната
зала на община Главиница – IV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде
внесен с платежно нареждане по сметка на община Главиница:
BG 07IORT80473360005500, до 16:00 часа 08.09.2016 г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и
услуги на Община Главиница, етаж I, стая № 1 срещу невъзвращаема
сума в размер на 10,00 лв. , платими в брой в касата на общината
до 16:00 ч. на 08.09.2016 г.
Оглед на имотa се извършва всеки работен ден, след закупуване
на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация
и услуги на общината до 16:00 ч. на 08.09.2016 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на
16.09.2016 г. на същото място и при същите условия.

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

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

СЪОБЩЕНИЕ
33/01.08.2016 год.
(на основание чл.149, ал.1 и чл.131 от ЗУТ)

Във връзка с чл.150, ал.3 Ви съобщаваме, че:
1. Е издадено Разрешение за строеж №18/ 28.07.2016
год. от главния архитект на Община Тутракан на
„Моника - 92” с управител Венцислав Маринов Танчев.
2. Със Заповед № РД-04-1021/28.07.2016 год. на Кмета
на Община Тутракан е одобрен Подробен устройствен
план / ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ към Комплексен
проект за инвестиционна иницатива /КПИИ/, за поземлен имот с идентификатор 73496. 502.15 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед
№ РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София, имот извън
строителните граници на населеното място.
Проектът е с ограничителни линии на застрояване,
предвижда се изграждане на: ”Магазин за промишлени
стоки и автомивка на самообслужване”. В имота са
осигурени необходимите паркоместа. Определен е режим на застрояване за зона Сос /”Смесено общетвено
обслужваща и складова зона”/ . Възложител е „Моника
- 92” ООД Тутракан, с управител Венцислав Маринов
Танчев, съгласно Договор за учредено право на строеж
върху недвижим имот частна общинска собственост
вписан в Служба по вписванията гр.Тутракан с вх.рег.
№ 666, Акт №2, т.III/16.03.2016 год.
Частите на комплексния проект подлежат на обжалване пред Администрати-вен съд - гр.Силистра по реда
на чл.215 от ЗУТ чрез Община гр.Тутракан в 14-дневен
срок от съобщаването им на заинтересуваните лица
при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

18-24.08.2016 г.

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

Заповед
№ РД-04-1073/10.08.2016 г.
за поправка на очевидна фактическа грешка
на Заповед № РД-04-1032/01.08.2016 г.

След издаването на Заповед № РД-041032/01.08.2016 г. за провеждане на публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем на
земеделска земя от Общинския поземлен фонд /
ОПФ/, с начин на трайно ползване „нива”, за срок
от 5 /пет/ стопански години (2016/2021) за землищата на с. Антимово, с. Варненци, с. Нова Черна,
с. Пожарево, с. Старо село, с. Търновци, с. Цар
Самуил, с. Шуменци и гр. Тутракан, общ. Тутракан,
се констатира очевидна фактическа грешка в т.
8.1. Посочената дата за закупуване на тръжни
документи е некоректно посочена.
С оглед на изложеното, на основание чл. 44 ал.2
от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 62 ал.1
от Административно процесуалния кодекс /АПК/,
поради очевидна фактическа грешка в текста на
т.8.1. от Заповед № РД-04-1032/01.08.2016 г.
НАРЕЖДАМ:
Текстът на т.8.1. „Тръжните книжа се закупуват
всеки работен ден в стая № 32 Дирекция „Общинска
собственост и стопански дейности”, срещу 12,00
/дванадесет лв./ лева с ДДС, платими на касата
към информационния център по сметка на Община
Тутракан: IBAN - BG10СЕСB97908447458500, BIC:
CECBBGSF, код: 448090 в „ЦКБ-АД”, клон Русе в
срок от 01.09.2016 г. до 16:00 ч. на 27.09.2016 г.”
от Заповед № РД-04-1032/01.08.2016 г.
ДА СЕ ЧЕТЕ
„Тръжните книжа се закупуват всеки работен ден
в стая № 32 Дирекция „Общинска собственост и
стопански дейности”, срещу 12,00 /дванадесет лв./
лева с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN
- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код:
448090 в „ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 04.08.2016
г. до 16:00 ч. на 26.08.2016 г.”
Настоящата заповед подлежи на обжалване в
14 /четиринадесет/ - дневен срок от датата на
публикуване пред Административен съд Силистра.
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
№ 36/12.08.2016 год.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 34/04.08.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на Калина Асенова Кичукова е издадена
Заповед №РД-04-1056/04.08.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване
на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация
/ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496.01.2613
по КККР на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София; в кв.112 от План
за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение
№ 327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 11.08.2016 г. е
издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за проект на:
„Пристройка към жилищна сграда и реконструкция на покрива й”
Местонахождение: квартал – 108, УПИ ХVIII-2477 по
плана за регулация на гр.Тутракан.
Идентификатор на имота № 73496.501.2477по кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед
№ РД-18-6/04.02.2008 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Визата е издадена на наследници на Габриел Ангелов
Игнатов
гр.Тутракан, ул.„Георги Бенковски” № 3
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/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 35/04.08.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на Калина Асенова Кичукова е издадена
Заповед № РД-04-1055/04.08.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване
на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация
/ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496.501.1024
по КККР на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София; в кв.130 от План
за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение
№ 327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 37/12.08.2016 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 11.08.2016г. е
издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за проект на:
„Пристройка-допълващо застрояване”
Местонахождение: Имот №050244, местността
„Байр Сартъ” землището на село Нова Черна.
Визата е издадена на „БОИЛ” ООД
с. Нова Черна, ул.„Александър Стамболийски” № 4
с управител Боян Радев Банов
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/
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ХОБИ

18-24.08.2016 г.

ТГ

та трябва да има пълен проблема.
гардероб с дрехи, за да не
може да се помести там
Вчера изключиха интерлюбовник...
нета вкъщи... Поговорих със
съпругата... Оказа се адски
Прибирам се в къщи, и приятна жена!
- Скъпа! Ако отида при намирам на хладилника бедруга... ще съжаляваш ли?
лежка от жената:
Когато жената каза, че
- Че защо да съжалявам
- "Не става, не мога пове- си е купила обувки - черни,
чужда жена...
че така, отивам при майка." лачени и с висок ток, въобОтворих вратата, лам- ще не ми мина през акъла,
- Ало, обаждаме се от
Мъжете говорят:
пичката светна, бирата е че това са три различни
зоопарка. Тъща ви падна при
- Ако си била в армията - студена. Не знам к'ъв и е чифта обувки...
крокодилите.
ще ме разбереш!
- Чии са крокодилите?
- Ма, моля ви се... Ако си
- Наши са си.
бил в родилното, ще избя- Е, па спасявайте си ги гаш обратно в армията!
вие тогава!
ƏƈƉƍƏƗƓƈƚƕƈƖƉƧƊƈ
- Сине, ти си вече голяПредставете този талон в редакцията
Забутано село в планина- мо момче. Трябва да спиш
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
та: - Дядо, на колко години сам! А ти или с мама, или
си? Пиеш ли, пушиш ли?
с баба...
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
- На 103 съм вече. И пием,
Минутна пауза, после
и поръчайте своята безплатна
и пушим, чедо. Инак нема шедьовър:
малка обява до 10 думи
умиране.
- Аз винаги ще спя с жени!

справочник

Както казва мой приятел:
Когато жената кипи, мъ- Секс без любов - това си жът трябва да се изпари...
е чиста проба хуманитарна
помощ.
Връща се мъж вкъщи, видимо притеснен. Жена му го
Всички ХУБАВИ Спомени пита: - Какво става, нещо
започва с думите: "Помниш те тревожи ли?!
ли един път като се напи- Много е сложно!!!
хме?! "
- Кажи ми, забрави ли, ние
сме едно цяло - за хубаво
Такаааа... за да съм добра и за лошо, ще се справим
съпруга, трябва да бъда - в заедно!
къщи домакиня, на гости
- Ами добре тогава...
кралица, в леглото любов- нашата любовница е бреница... Господи, дано не ги менна...
объркам!
Мъже, помнете! Жена-

СУДОКУ

СМЯХ
Пиян пилот се връща
вкъщи. Звъни на вратата.
Отвътре се чува гласът на
жена му: - Кой е там?
- Полет 587, иска разрешение за кацане...
Отвътре се чува:
- 587 - направи един кръг
над летището, 325 - трябва
да освободи пистата...

- Виж, скъпа! Падаща
звезда! Намисли си желание!
- Да се оженим скоро!
- Ооппс... грешка... то
било самолет!

ТАЛОН

Продажби
Продавам къща в с.Белица. Тел. за връзка: 0887418520
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

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

Сканди

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
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Първа самостоятелна изложба
на Радостина Радославова

18-24.08.2016 г.

Празни мисли на
един празен човек

мотив е мандалата, който
е символ на късмета и благополучието.
Изложбата може да бъде
разгледана всеки делничен
ден до 29 август.
Снимки:
Исторически музей

Георги ВАСИЛЕВ
раги съграждани,
През моя не толкова дълъг и не толкова
кратък живот, стигнах до някои
прозрения, които предлагам
на вашето внимание. Ще се
радвам, ако написаното от мен
се хареса от повечето хора.
Давам си сметка, че е нормално
да не се харесвам от всички
хора. За себе си мога да кажа,
че не съм толкова красив, че
да предизвикам възхищение,
но не съм и толкова грозен, че
да предизвикам усмивки. Или
казано с други думи, не съм
цвете за мирисане или икона за
кръстене. Винаги, в общуването
си с хората, съм се стремял да
бъда търпим, поносим и съвместим. Като всеки човек и аз
си имам грехове. Различавам
се от другите по това, че моите
грешки са продължение на моите добродетели. Нямам претенцията, че написаното по-долу
от мен е нещо ново. Но според
мен по-добре да кажем нещо,
да повторим нещо известно,
отколкото да си измислим
някоя нова глупост.
Очаквам вашата присъда на
тел. 0896851900.
Предоставям някои от моите
мисли:
- Човек трябва да има чувство
за хумор и да бъде сериозен в
същността си.
- Някои хора се представят
за настървени праведници,
като по този начин прикриват
греховете си.
- Мълчаливите блондинки
често биват кръщавани с различни обидни епитети: кукли
и т.н. Никой обаче не дръзва
да обиди брюнетките или тъмнокосите мълчаливи мъже,
дори да са без капка мозък в
главите си.
- Великите светци не са били
силни физически, те са били
силни духом и затова трябва
да ги почитаме.
- Волята е разделната линия
между доброто и злото.
- Знаменитите престъпници
са душевно болни или малодушни. Нормален човек не
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Ɉɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨɧɚɢɡɥɨɠɛɚɬɚ

а 15 август в Изложбената зала на Исторически музей-Тутракан бе открита интересна
изложба. Експонатите са
дело на младата тутраканка Радостина Веселинова
Радославова, която съчетава майсторството на
художник с този на прецизен приложен ваятел. Това е
нейна първа самостоятелна
изложба.
Културното събитие бе
открито от директора на
Историческия музей Петър
Бойчев, който пожела още
по-голямо вдъхновение на
авторката.
Експонирани са еко картини, картини с живописна, акварелна и смесена
техника, дървета и цветя
от мъниста, сувенири с
рисувани миди, дунавски
камъни и рисувани обеци. В
творбите й преобладаващ
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Ɋɚɞɨɫɬɢɧɚɫɦɚɣɤɚɫɢ
ɭɱɢɬɟɥɤɚɬɚɋɜɟɬɥɚɧɚ
ɇɢɤɨɥɨɜɚɢɛɪɚɬɫɢȺɧɞɪɟɣ

Новочерненци се готвят за фестивал
а четвърти пореден път в
Нова Черна ще се проведе
Фестивалът на мамалигата.
Въпреки, че до началото му - 1 октомври, има още време в НЧ "Васил
Йорданов" кипи трескава подготовка. Във "вкусния" фестивал
ще се включат фолклорни групи
и изпълнители от България и Румъния, които ще покажат не само
певческите и танцовите си умения,
но и кулинарните си възможности
при приготвянето на мамалига.
Основните организатори - Читалището и Кметството на Нова
Черна, са категорични, че тазгодишното издание на фестивала
ще бъде интересно, надграждащо
предходните.
Фестивалът на мамалигата е
част от Годишния културен календар на Община Тутракан. “ТГ”

З

може да съществува като волеви престъпник.
- Затворът е място за душевно болните.
- Историята е казала - в политиката, в деловите кръгове
както и сред държавниците,
кралете и пълководците се
срещат силни престъпници.
Тези хора са разсъдливи, но
са заслепени от алчности и
самоизмама.
- Да почиташ велики личности е начинание достойно
за уважение, внимавай със
захаросаните величия - преклонението пред тях може да
те дискредитира безвъзвратно.
- Клокочестата младост не
може да понася безутешната
старост - призив към клокочестите. /внимавайте да не
прекалите/
- Когато четем много книги
не ти остава време да осмислиш прочетеното и да го приложиш в живота. Внимавай да не
оглупееш от възторг от книгите.
- Има дори жени, чиито морал
стои над лъжеморала на ловдийките на съпрузи.
- Щастлив е този мъж, който
срещне добрата жена.
- Щастие е да общуваш с
хора, които са овладели изящната словесност - тях наричам
вълшебници на словото. Те
могат да изтъкнат пленителен
и незабравим разговор от найтънкото мисловно влакънце,
подадено от техния събеседник.
Общуването с такива хора доставя истинска душевна наслада.
- Пресметливата жена не
винаги желае умен мъж до
себе си.
- Мъдрите жени не желаят
мъжът до тях да изброява цял
каталог от чувства. За тях е
важно той да всява чувство за
сигурност.
- Има жени, които никога не
губят разума си. За непросветения мъж общуването с такава
жена е трудно и мъчително, но в
апогея на своя живот той може
да се поздрави с благополучие
и вярност дадени от нея.
Събрал и съставил за
вас: Георги, син на Васил

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

19 август - Румяна КАРАИВАНОВА - Ст. спец. "Хуманитарни дейности", Община Тутракан
20 август - Зюбейде НАСУФ, Директор на ЦДГ "Св.
Св.Кирил и Методий", с. Сокол, община Главиница
21 август - Анастасия ЯКОВА, Общественик, гр.
Тутракан
22 август - Соня ЗЛАТАРОВА, Директор на СОУ "Йордан Йовков", Тутракан

23 август - Петко ПЕТКОВ, Председател на ЗК "Ген.
Атила Зафиров", с. Зафирово, община Главиница
24 август - Нури МУТИШ, Регионален представител на
"Пионер Семена България", Ротари Клуб Тутракан
24 август - Димитър СЯРОВ, Общински съветник от
ДПС, ОбС-Главиница
24 август - Николинка БЪЧВАРОВА, ФТС "Детелини",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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