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На 4 септември:

Българи и румънци във
възстановка на Тутраканската епопея!
Калина ГРЪНЧАРОВА
пълен ход е подготовката за Националния
събор-възпоменание
на 100-годишнината от
Тутраканската епопея, кой-

В

то по традиция се провежда в първата неделя
на м.септември. В найголямото военно гробище
на България - Мемориален
комплекс "Военна гробни-

ца-1916 г." край тутра- начин вече са изписани имеканското село Шуменци, в ната на всички загинали 2
което са погребани над 8 546 българи.
хиляди войници и офицери,
Съборът ще започне с
са монтирани последните
на стр. 3
25 стели, като по този

Мартин от Силистра със специалната награда
Музикалното на в. "Тутракански глас"!
приключение
"Речни ноти"...
Завършва ремонтът на път
III-235 Звенимир - Подлес

на стр. 3

на стр. 5

Изпращайте номинации
за награди за Деня
Иван Гайдаров от Разград
с Гран При от юбилейното издание
на правото да знам!
Н
П
на стр. 4-5

рограма Достъп до
Информация стартира набирането на
номинации в шестте категории за наградите по повод Международния ден на
правото да знам. Наградените ще бъдат избрани от

специално жури и ще бъдат
връчени на церемонията,
която ПДИ ще проведе на
28 септември 2016 г.
Електронната форма към
всяка от категориите и
съответните критерии за
на стр. 3

а 3 септември от 18:30 часа в Изложбената зала на Исторически музей-Тутракан ще се открие мобилна
изложба "100 години Освобождение на
Добруджа".
Временната експозиция е посветена на
100-годишнината от Първата световна
война и военните действия на българската армия през 1916 г.
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РЕГИОН

НОВИНИ
НОВИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЗАКОН ПРОМЕНИ
НАИМЕНОВАНИЯТА НА УЧИЛИЩАТА
От началото на м.август влезе в сила новият Закон
за предучилищното и училищното образование, който
наложи някои промени в наименованията на средните
учебни заведения.
Досегашното Средно общообразователно училище,
познато с абревиатурата СОУ, според новия закон,
ще се нарича Средно училище - СУ. В Силистренска
област те са общо 7, като две от тях - "Йордан Йовков" и "Христо Ботев" са в Тутракан, а едно - "Васил
Левски" - в Главиница.
Останалите училище не са променили имената си.
От 1 август Регионалният инспекторат по образованието-Силистра (РИО) вече се казва Регионално
управление на образованието-Силистра (РУО).
От РУО-Силистра информираха, че броят на записаните първокласници към момента в областта са
961 (съизмеримо с предишните години).
КРИМИНАЛЕ
23-годишно момиче е загинало при тежко пътнотранспортно произшествие, станало на 18 август
около 17:20 часа в района на село Антимово. Момичето
пътувало в лек автомобил „Форд”, шофиран от неправоспособния С.В. (20 г.), който изгубил управлението
и колата се преобърнала. Загинала 23-годишна пътничка, а водачът получил наранявания и бил настанен
за лечение в МБАЛ-Тутракан. Трети пътник, намирал
се в автомобила, се отървал без сериозни травми.
По случая е образувано досъдебно производство.

Поправката на матурите на 29 и 30 август
В
ɤɪɚɹ ɧɚ ɚɜɝɭɫɬ ɳɟ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɚɬ ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɧɚ
ɦɚɬɭɪɢɬɟ ɫɴɨɛɳɢɯɚ
ɨɬɊɟɝɢɨɧɚɥɧɨɬɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɊɍɈ  ɜ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ
Ɉɛɳɨ  ɡɪɟɥɨɫɬɧɢɰɢ ɨɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬ ɫɚ ɩɨɞɚɥɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɡɚ ɹɜɹɜɚɧɟ
ɧɚ ɢɡɩɢɬ ɩɨ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ
ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚ  ɚɜɝɭɫɬ
ɫɚɡɚɹɜɥɟɧɢɹɬɚɡɚɜɬɨɪɢ
ɞɴɪɠɚɜɟɧ ɡɪɟɥɨɫɬɟɧ ɢɡɩɢɬ
ɤɨɣɬɨ ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ 
ɚɜɝɭɫɬ ɇɚɣɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɧɢɬɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɫɚȽɟɨɝɪɚɮɢɹɢɢɤɨɧɨɦɢɤɚɢȻɢɨɥɨɝɢɹɢɡɞɪɚɜɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɥɢɳɚɬɚ ɜ ɤɨɢɬɨ ɳɟ
ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚɬ ɢɡɩɢɬɢɬɟ ɫɚ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚɝɢɦɧɚɡɢɹɩɨ
ɫɬɨɩɚɧɫɤɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ÄȺɬɚɧɚɫ
Ȼɭɪɨɜ´ɜɋɢɥɢɫɬɪɚɋɍÄȼɚɫɢɥ
Ʌɟɜɫɤɢ´ɜȾɭɥɨɜɨɢɋɍÄɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ´ɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɂɚ ɩɴɪɜɢ ɩɴɬ ɢɡɩɢɬɢɬɟ ɳɟ
ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɚɬ ɧɚ ɱɚɫɬɢ ɤɚɬɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɳɟ ɢɦɚɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨɜɪɟɦɟɞɚɪɚɛɨɬɹɬɩɨ

ɱɚɫɬ ɨɬ ɢɡɩɢɬɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɫɥɟɞɤɨɟɬɨɝɨɩɪɢɛɢɪɚɬɜɩɥɢɤ
ɢɩɨɜɟɱɟɧɟɦɨɝɚɬɞɚɫɟɜɪɴɳɚɬɤɴɦɬɟɡɢɡɚɞɚɱɢ
ȼɞɜɟɱɚɫɬɢɳɟɫɟɩɪɨɜɟɠɞɚɬɢɡɩɢɬɢɬɟɩɨɆɚɬɟɦɚɬɢɤɚ
ɏɢɦɢɹɢɨɩɚɡɜɚɧɟɧɚɨɤɨɥɧɚɬɚ
ɫɪɟɞɚ Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɡɞɪɚɜɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ Ɏɢɡɢɤɚ ɢ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹ
ȼɬɪɢɱɚɫɬɢɳɟɛɴɞɟɢɡɩɢɬɚ
ɩɨȻɴɥɝɚɪɫɤɢɟɡɢɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ
Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢ ɰɢɤɴɥ Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɢɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɜɫɢɱɤɢ
ɱɭɠɞɢɟɡɢɰɢ
ɂɡɥɢɡɚɧɟɬɨɳɟɟɩɨɡɜɨɥɟɧɨ
ɫɥɟɞɩɪɢɤɥɸɱɜɚɧɟɧɚɞɚɞɟɧɚ
ɱɚɫɬ Ɍɨɡɢ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ ɟ ɩɪɢɥɚɝɚɧ ɞɨɫɟɝɚ ɡɚ
ɢɡɩɢɬɢɬɟ ɡɚ ɫɟɞɦɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ ɞɨɩɴɥɜɚɬ ɨɳɟ ɨɬ ɊɍɈ ɜ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɓɟ ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚ
ɩɨɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɢɡɚɩɢɫ
ɧɚ ɰɹɥɨɬɨ ɜɪɟɦɟɬɪɚɟɧɟ ɧɚ
ɢɡɩɢɬɢɬɟɢɩɨɜɢɲɟɧɨɜɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɩɪɟɩɢɫɜɚɧɟɢɩɨɞɫɤɚɡɜɚɧɟ
“ТГ”

25-31.08.2016 г.

Предстои заседание на Общински съветГлавиница
Р
едовно заседание ще
проведе местният
парламент в Главиница на 29 август. На сесията, свикана от председателя Месут Алиш, ще бъдат
разгледани девет докладни
записки.
Две решения, взети на
юлската сесия, са върнати
за ново разглеждане - с
тях ще бъде поставено началото.
Предстои да бъде приет
отчетът за изпълнение на
бюджета на Община Глави-

ница за първото полугодие
и попълнена Годишната
програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост.
По четири докладни записки на в.и.д.кмет Сюзан
Хасан свързани с разпоредителни сделки с общински
имоти също ще бъдат взети решения.
Съветниците ще определят свои представитеНачалото на сесията е август ще бъдат проведени
ли в Общинския съвет за
намаляване на риска от от 14:00 ч., а като ход от заседания на трите Постоподготовката
за нея, в янни комисии.
бедствия.
“ТГ”
следобедните часове на 26

Приемът на ученици след 7-ми В Главиница се готвят за
и 8-ми клас продължава избори за кмет на общината
т заложени 14 паралелки за прием след
VII клас за предстоящата 2016/2017 учебна
година са закрити 2 паралелки, сочи информацията
от РУО-Силистра за осъществения държавен план
- прием.
Те са в ПГС „П. Пенев” Строителство и архитектура/Интериорен дизайн
– след първо класирани
поради само 4-ма желаещи
и в ЕГ „П. Яворов” – Технологичен профил – Предприемачество и бизнес (с френски
език) - след трето класиране поради брой ученици под
минимума.
От осъществените 12
паралелки - 11 са в Силистра и 1 в Тутракан - СУ
„Йордан Йовков"- Природоматематически профил
Запълнени на максимума
са 7 от 12-те осъществени
паралелки. Няма паралелки
под минимума.
Приети са 295 ученика,
които представляват 32,2
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% от завършилите седмокласници.
Все още могат да бъдат
заемани свободните места
от ученици, които имат
положителни оценки по български език и литература и
по математика от националното външно оценяване
за VII клас. Свободни места
има в СУ „Йордан Йовков"
- Тутракан, ПГПТ „Евлоги
Георгиев“, ПГМТ „Владимир
Комаров“, СУ „Н. Й. Вапцаров“, ПМГ „Св. Климент
Охридски“ (Математика).
При приема след VIII клас
към момента са закрити
две паралелки - в ПГМТ „Вл.
Комаров” - Металорежещи
машини/Металообработващи машини – 0 желаещи и в
ПГЛП „П. Славейков” – Шивачество (за ученици със
специални образователни
потребности) – недостатъчен брой ученици.
Записаните ученици в
паралелките към момента
са 501. Приемът продължава.
“ТГ”

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɍɤɚɡ ʋ
 ɧɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɨɛɧɚɪɨɞɜɚɧ ɜ Ⱦȼ ɛɪ
ɝɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢ
ɝɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɱɚɫɬɢɱɟɧɢɡɛɨɪɡɚɤɦɟɬɧɚɨɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɑɚɫɬɢɱɧɢɬɟ ɢɡɛɨɪɢ ɫɚ ɡɚɪɚɞɢ ɩɪɟɞɫɪɨɱɧɨ
ɩɪɟɤɪɚɬɟɧɢ ɩɪɚɜɨɦɨɳɢɹ ɧɚ
ɢɡɛɪɚɧɢɹɡɚɤɦɟɬɇɚɫɭɮɇɚɫɭɮ ɩɨɪɚɞɢ ɜɥɹɡɥɚ ɜ ɫɢɥɚ
ɩɪɢɫɴɞɚ
ɇɚ  ɚɜɝɭɫɬ Ɉɛɳɢɧɫɤɚɬɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹ ɈɂɄ 
 Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɡɚɩɨɱɧɚ ɪɚɛɨɬɚ
ɢ ɩɪɨɜɟɞɟ ɩɴɪɜɨɬɨ ɫɢ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɧɚɤɨɟɬɨɫɚɪɚɡɝɥɟɞɚɧɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɢɜɴɩɪɨɫɢɊɚɛɨɬɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹɬɚ
ɟɨɬɱɞɨɱɜɫɟɤɢ
ɤɚɥɟɧɞɚɪɟɧ ɞɟɧ Ⱦɧɟɜɧɢɹɬ
ɪɟɞɧɚɡɚɫɟɞɚɧɢɹɬɚɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨɫɟɨɛɹɜɹɜɚɚɪɟɲɟɧɢɹɬɚɧɚɈɂɄɫɟɨɛɹɜɹɜɚɬɩɪɟɞ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹɬɚ
ɫɚ ɡɚɩɢɫɚɥɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟɬɨ ɫɢ
ɱɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɈɂɄ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɱɥ  ɚɥ
 ɨɬ ɂɄ ɨɬɫɴɫɬɜɚɳɢɹɬ ɫɟ
ɡɚɦɟɫɬɜɚ ɨɬ Ⱦɢɦɢɬɪɚ ɋɢɦɟ-
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ɨɧɨɜɚ ɚ Ƚɸɥɞɠɚɧ ɇɢɹɡɢ ɟ
ɢɡɛɪɚɧɚɡɚɩɪɨɬɨɤɨɥɱɢɤ
ɈɂɄȽɥɚɜɢɧɢɰɚɫɟɨɝɥɚɜɹɜɚ
ɨɬ ȼɟɧɰɢɫɥɚɜ Ɇɚɪɢɧɨɜ ɧɟɝɨ
ɡɚɦɟɫɬɧɢɤ ɟ Ɇɨɧɶɨ Ɇɨɧɟɜ
ɫɟɤɪɟɬɚɪ  ɇɟɠɞɚɧ Ɋɟɞɠɟɩ
ɑɥɟɧɨɜɟ ɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɚɬɚ
ɤɨɦɢɫɢɹ ɫɚ Ⱥɡɢɦɟ ɏɚɦɞɢ
Ƚɟɨɪɝɢ Ƚɟɨɪɝɢɟɜ Ƚɸɥɞɠɚɧ
ɇɢɹɡɢȾɢɦɢɬɪɚɐɟɤɨɜɚɆɢɪɨɫɥɚɜəɧɟɜɆɨɧɱɨɐɚɧɤɨɜ
ɋɧɟɠɚɧɚɋɬɚɧɟɜɚɢɐɜɟɬɚɧɤɚ
ɋɬɚɧɱɟɜɚ
ɋ ɴ ɫ 
ɡ ɚ ɩ ɨ ɜ ɟ ɞ
ʋ                 ɝ  ɧ ɚ
ɜɢɞɤɦɟɬ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɋɸɡɚɧɏɚɫɚɧɢɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɱɥ ɚɥ ɨɬ ɁɆɋɆȺ
ɡɚɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨɧɚɱɚɫɬɢɱɧɢ
ɢɡɛɨɪɢɧɚɤɦɟɬɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢ
ɫɚ ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɢ
ɫɟɤɰɢɢ ɢ ɫɚ ɭɬɜɴɪɞɟɧɢ ɬɟɯɧɢɬɟɧɨɦɟɪɚɨɛɯɜɚɬɢɚɞɪɟɫ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɧɢɬɟ ɫɟɤɰɢɢ ɫɚ
ɨɛɳɨɤɚɬɨɨɬɬɹɯɫɚɜɝɪ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɚɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟɜɴɜ
ɜɫɢɱɤɢɫɟɥɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɋɴɫ ɡɚɩɨɜɟɞ ʋ ɫɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɦɟɫɬɚɬɚ ɡɚ ɩɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɢɬɟ
ɫɩɢɫɴɰɢ

Започна приемът по Училищните схеми за плодове,
зеленчуци и мляко
ържавен фонд „Земеделие“ обявява прием на
заявления за участие в
Училищните схеми за доставка
на плодове и зеленчуци/мляко
и млечни продукти за учебната
2016/2017 година. Документи за
подпомагане ще се приемат до 20
септември 2016 г. в областните

Д

дирекции на Фонд „Земеделие”.
„Училищен плод“ и „Училищно
мляко“ ще заработят като единна
схема от учебната 2017/2018 г.
Предстоящата учебна година ще
е преходен период, в който ще
бъдат прецизирани детайлите по
прилагането на обединението им
и ще се доусъвършенства интег-

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 22 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:
2 чистачи хигиенисти – средно образование
4 оператори, производствена линия – средно образование
1 учител в детска градина – висше образование, предучилищна
педагогика
1 старши учител в детска градина – висше образование, предучилищна педагогика, опит 10 години
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
6 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
1 старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – висше образование, математика и информатика,
опит 10 години
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.

рираната система за администриране и контрол. Единната схема
за доставки на пресни плодове,
зеленчуци, мляко и млечни продукти ще доведе до редуциране
на административните разходи за
обработка на два отделни потока
от документи и до съкращаване
на сроковете за обработка на заявленията за участие и заявките
за плащане.
„Училищен плод“ се прилага
успешно от 2010 г. и броят на
участващите в схемата нараства
с всяка година. Усвояемостта на
европейската помощ е на 100%
като ежегодно България получава
и допълнително финансиране.
Сериозен интерес и прогресивно
нарастване на обхванатите деца
бележи и схема „Училищно мля-

ко“, която се прилага в България
от 2009 г. на базата на Регламент
(ЕО) № 657/2008 на ЕК.
Новите образци на необходимите документи за кандидатстване
по Училищните схеми за доставка
на плодове и зеленчуци/мляко
и млечни продукти за учебната
2016/2017 година са достъпни на
сайтовете на ДФ „Земеделие“ и
„Училищен плод“.

Важно:
Всички документи и бланки от предходната кампания
(2015/2016), подписани преди
датата на публикуване на настоящите образци (12 август 2016
г.) са валидни с изключение на
графика за доставка по схема
„Училищно мляко“.
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На 4 септември:

Българи и румънци във
възстановка на Тутраканската епопея!
от стр. 1 селов от Швейцария.
След поднасянето на
венци пред обелиска, присъстващите ще могат да
наблюдават възстановката
на превземането на един
румънски форт от Тутраканската крепост. В нея
тази година ще участват
българи и румънци - представители на българското Национално дружество
"Традиция" и на румънските

литургия в параклис "Св.
Георги Победоносец" в Мемориала, последвана от панихида и светското възпоменание, за което се очаква
да пристигнат държавни и
политически лица от България и Румъния, както и внуците на командващия голямата битка - ген. Пантелей
Киселов - Мария Киселова
от Италия и Пантелей Ки-

Военно дружество "Традиция" и Дружество "Дойчес
Фрайкорпс". Заедно с тях
във възстановката ще
вземат участие от Националния военен университет от Велико Търново,
чийто тазгодишен випуск
носи името "Тутракански",
а също и осем ученици от
Мемориалната чета "Таньо
войвода", които този път
ще влязат в ролята на

войници.
Във вечерните часове същия ден, в парк "Христо Ботев" в Тутракан, Представителният духов оркестър
на военно-морските сили на
България ще изнесе спектакъла "Вълни", след което
ще започне тържествена
заря-проверка.
По повод 100-годишния
юбилей на Тутраканската
епопея ще бъде изработена

значка със сертификат 100 бр., в Монетния двор.
Тя е копие на единствения
останал екземпляр издаден
между двете световни
войни. Значката ще бъде
връчвана на хора с принос
за популяризиране на Тутраканската епопея и доброто

име на град Тутракан.
Организатори на юбилейното възпоменание са
Национален комитет за
отбелязване на 100-годишнината от Първата
световна война, Община
Тутракан и Исторически
музей-Тутракан.

провеждане на тренировъчни занимания с обезопасени
оръжия.
2. Музейна експозиция от
оръжия.
3. Провеждане на конкурс
за детска рисунка по обра-

зец на една от представените епохи.
Нека заедно разкажем
тази „Приказка за България“.
Национално дружество
„Традиция”

възпрепятства
свободния достъп до информация;
2. “Вързан
ключ” за най-абсурдно и смешно решение по
о седмиЗДОИ.
ца
ще
Жури ще опрезавърши
дели победите- превантивният
лите в отделни- ремонт на 13,2
те категории.
км от път IIIЗвенимир28 септември - 235
Вълкан-ЛистецДенят на право- Подлес (от км
12+000 до км
то да знам
25+200) в обДенят на правото да знам
ласт Силистра.
се отбелязва на 28 септемТретокласният участък
ври от застъпниците за
е най-краткият маршсвобода на информацията
рут за пътуване между
по целия свят. На този
общините Главиница и
ден през 2002 бе създадена
Дулово. Свързва и две от
Международната мрежа на
основните транспортни
застъпниците за свобода
артерии в областта на информацията на конвторокласните пътища
ференция, проведена от
II-23 Исперих-Дулово и II-21
ПДИ в София. ПДИ е сред
Тутракан-Силистра.
основателите и активен
13-километровата отчлен на Мрежата оттосечка се обновява с осигава. Бе решено денят на
гурените от правителсъздаването на Мрежата
ството средства за пода се отбелязва, за да се
добряване състоянието на
популяризира значението на
пътната инфраструктура
правото да се знае и ползав Северна България. Инта от свободния достъп до
вестицията е за 5 млн. лв.
информация за гражданскоРемонтирана е пътната
то общество, за доброто
настилка, възстановени
управление, за бизнеса.
са
канавките и банкети“

те, с което се подобрява
отводняването на пътя.
През следващите дни ще
завърши полагането на хоризонталната маркировка
и монтирането на ограничителните системи.
Превантивният ремонт
се изпълнява от „Пътперфект - Т” ЕАД, по договора за текущо поддържане
на републиканските пътища в област Силистра.
През 2011 г. по Оперативна програма „Регионално развитие“ 20072013 г. бяха рехабилитирани близо 14 км от
третокласния път III-235
между Главиница и Зафирово (от км 25+200 до км
39+117).
“ТГ”

Турнир “Тутраканска епопея”
Н
а 3 и 4 септември
в Мемориален комплекс „Военна гробница-1916 г.” ще бъдат
организирани и проведени
поредица от занимания на
Национално Дружество
”Традиция", посветени на
100-годишнината от Тутраканската епопея, като
акцент ще бъде турнирът
по стрелба с въздушна
пушка, който е част от
дейностите включени в Национален проект “Приказка
за България”.
Националният проект
„Приказка за България“ е
изпълнен с дейности, които
имат обществено ориентирана цел, която ще внесе
ново усещане за историята
ни във всичките й епохи и
свързаните с тях събития,
като част от патриотичното възпитание на младото поколение и като част
от реализиране на идеята
за участие на всеки гражданин на Република България в дейности свързани с
великото ни историческо
минало. Със своята отда-

деност към историческите
събития и личности, организаторите ще ви пренесат във времена на славни
битки довели до величието
на българския народ.
„Приказка за България“
представлява едно своеобразно преминаване през
различни епохи, в които
всеки посетител ще се
докосне до духа на времето, в което са се случвали
уникални събития, в които
са живели обикновени хора
с техните чисточовешки
съдби и в които са поставяни основите на съвременна
България. Осъществяването на проект „Приказка за
България“включва следните
дейности от различни исторически епохи:

Средновековие
1. Експозиция, в която са
изложени различни оръжия
и снаряжения от епохата
на Средновековие: щитове, мечове, лъкове, брадви,
стрели, ризници,брони и
доспехи от кръстоносни по-

ходи. Всички тези експонати ще бъдат използвани за
организиране на упражнения
и средновековни детски
игри с оглед усвояване на
войнски умения от тази
епоха. Оръжията са обезопасени и приспособени за
упражнения с деца под ръководството на инструктори
от дружеството.
2. Експозиция, която представя костюми: еежедневни, женски и мъжки болярски
дрехи, рицарски одежди,
селско облекло.
3. Площадка, която ще
представи живота на средновековния човек
- пътя на хляба – показване на автентични начини
за приготвяне на хляб от
смилането на зърното с
уникалнияхромел до изпичането му в пещ или глинена
подница.
- монетосечене
- показване на средновековна шатра, която е
служила за нуждите на
благородниците

Възраждане, Национално

Изпращайте номинации
за награди за Деня
на правото да знам!
от стр. 1 граждани и да увеличат
прозрачността и отчетността си.
А антинаградите имат
порицателен и дисциплиниращ ефект.
Получените номинации
публикуваме на специалЗащо да номинираме? ната страница за Деня
на правото да знам: http://
Номинациите за Деня на w w w . r i g h t t o k n o w d a y . n e t /
правото да знам са силно nominations/. Церемонията,
средство за популяризиране номинациите и награденина случаи на граждани, НПО те са отразявани в десети журналисти, в които са ки публикации, посветени
търсили информация с голя- на празника всяка година.
ма обществена значимост,
допринесли са за промяна в
Как да номинираме?
средата и/или политиките
Категориите за награна национално и местно дите са шест. Ако имате
ниво. Така ПДИ се стреми предложения за номинада окуражава и вдъхновява ции, може да използвате
търсещите достъп до об- електронната форма към
ществена информация.
всяка отделна категориНоминациите са начин да яhttp://www.righttoknowday.
покажем добри практики и net/nominations/2016/. За да
модели, създадени от ин- бъдат разгледани от журиституциите, за да улеснят то, номинациите трябва да
достъпа до информация за бъдат обосновани съобраз-

номинации са достъпни на
специалната страница за 28
септември – Международния ден на правото да знам:
http://www.righttoknowday.net/
nominations/2016/.

освободителни воини и
Руско-турска освободителна война:

- Музейна експозиция с
уникални оръжия от изброените исторически времена;
- Провеждане на турнир
по стрелба с въздушни
пушки;
- Представяне на униформи;
- Показване на руска палатка от времето на Руско-турската война;
- Представяне бита на
руския войник;
- Представяне реплика на
оръдие;
- Приготвяне на войнишка
храна в армейски казан по
армейски рецепти и румънски качамак.

Балканска, Междусъюзническа и Първа световна война:
1. Демонстративна-учебна площадка оборудвана с
учебни чучела за изпълнение
на команда „на нож", показване на учебни гранати,

Завършва ремонтът на път
III-235 Звенимир - Подлес

Д

но публикуваните критерии.

Позитивни награди
„Златен ключ”
1. Гражданин, най-активно упражнявал правата си
по Закона за достъп до
обществена информация
(ЗДОИ);
2. НПО, най-активно упражнявало правата си по
ЗДОИ;
3. Журналистически материал, свързан с правото
на достъп до информация;
4. Институция, най-добре
организирала предоставянето на достъп до информация.

Антинагради
1. “Катинар” за институция, която нарушава
правата на гражданите и

ТГ”

ТУТРАКАН - ЕВРОПЕЙСКИЯТ ГРАД
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Музикалното приключение
"Речни ноти"...
за осъществяване на мерките за
закрила на деца с изявени дарби класираните на първите три места
в най-голямата възрастова група от 8 клас до 12 клас, получават по
една годишна парична стипендия.
„Речни ноти” си сътрудничи и с
няколко международни конкурси „Славянски базар” в Беларус, като
представителят за България Николай Текелиев е член на журито от
самото му начало, Международния
конкурс „Бозторгай” в Казахстан
и неговия директор Карла Абдикаримова, Международния фестивал „Одеский трамвайчик” в
Украйна с директор Фьодор Ткач,
международни конкурси в Италия
и Испания, чийто директор е Сне-

ɀɭɪɢɬɨɧɚɤɨɧɤɭɪɫɚɏɚɣɝɚɲɨɞȺɝɚɫɹɧɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɇɢɤɨɥɚɣɌɟɤɟɥɢɟɜɨɬȻɌȺɄɚɪɥɴ
ɝɚɲȺɛɞɢɤɚɪɢɦɨɜɚɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚɮɟɫɬɢɜɚɥɚȻɨɡɬɨɥɝɚɣɜɄɚɡɚɯɫɬɚɧȾɚɧɉɚɜɟɥɟɫɤɭɨɬ
ɊɭɦɴɧɢɹɉɟɬɹɄɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚɡɚɦɤɦɟɬɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɦɥɚɞɢɹɬɩɟɜɟɰɃɨɪɞɚɧɆɚɪɤɨɜ
ɪɭɫɟɧɫɤɢɹɬɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɉɥɚɦɟɧɆɢɪɱɟɜɋɧɟɠɚɧɚɉɨɥɢɯɪɨɧɨɜɚɄɴɪɧɨɥɫɤɢɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɢɜȻɴɥɝɚɪɢɹɂɬɚɥɢɹɢɂɫɩɚɧɢɹ

ɉɪɟɫɢɹɧɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚɨɬɊɭɫɟɫɩɴɪɜɚɧɚɝɪɚɞɚɜɬɚɜɴɡ
ɪɚɫɬɨɜɚɝɪɭɩɚɫɬɢɩɟɧɞɢɹɨɬɆɈɇɢɩɨɤɚɧɚɨɬɋɧɟɠɚɧɚ
ɉɨɥɢɯɪɨɧɨɜɚɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɤɨɧɤɭɪɫɜɂɬɚɥɢɹ

Калина ГРЪНЧАРОВА
ще едно културно събитие
записа в историята си
Тутракан - 15-то юбилейно издание на Международния
конкурс за млади изпълнители
"Речни ноти". Над 100 изпълнители
от цялата страна, техни връстници
от Италия, Румъния, Казахстан и
Узбекистан три дни представяха

О

Петкова, композиторът Пламен
Мирчев, популярните изпълнители Тони Димитрова, Графа, Илия
Ангелов, Дивна.
Интересът към конкурса е голям
и затова всяка година изпълнителите се увеличават. На откритата
сцена на брега на река Дунав си
дават среща деца от България,
Румъния, Сърбия, Босна и Хер-

ȽɚɛɪɢɟɥɚɃɨɪɞɚɧɨɜɚɨɬɊɭɫɟɫɇɚɝɪɚɞɚɬɚɧɚɤɦɟɬɚɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ

ɉɴɪɜɚɧɚɝɪɚɞɚɨɬɊɟɱɧɢɧɨɬɢɡɚɆɚɤɫɢɦəɥɧɴɡɨɜɨɬ
ȼɚɪɧɚɜɴɜɪɚɜɴɡɪɚɫɬɨɜɚɝɪɭɩɚɜɪɴɱɢɉɟɬɹȼɚɫɢɥɟɜɚ
ɡɚɦɤɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ

своя певчески талант пред автори- цеговина, Косово, Израел, Русия,
тетното жури, водено и тази година Украйна, Казахстан.
Конкурсът „Речни ноти” е вклюот композитора Хайгашод Агасян и
чен в календара на образователпред тутраканската публика.
ното министерство в Програмата

Началото

Пет минути са били необходими
на Доротея Бальовска през 2000 г.
да убеди тогавашния кмет на Тутракан Красимир Петров, че организирането на един такъв фестивал е
необходим за града и за неговите
музикални таланти. Кръстница на
идеята става Камелия Златанова,
зам.-кмет на общината, която
измисля името му - "Речни ноти".
И така... 15 години, само с едно
прекъсване.
Първото издание на конкурса
е с изключителната подкрепа на
проф. Петър Льондев, който става
и първия председател на Международното жури. Изключителни личности през всичките тези години
са били част от фестивалните дни:
проф. Борис Карадимчев, Хайгашод Агасян, поетесата Маргарита

дъга жана Полихронова от Арт Център
ти от нея ще вземеш боите.
"Кърнолски".
Ние знаем, че можеш - нарисуОрганизатори на конкурса "Реч- вай сега
ни ноти" са Община Тутракан и Обнай-красивия свят!
щински център за извънучилищни
Най-красивият свят на мечтите!
дейности - Тутракан.
Фестивалните дни ни събират от
18 август 2016-та
много посоки.
Амфитеатърът в Крайдунавския
Чуден ритъм звъни, той събаря
парк е готов да посрещне младите стени,
таланти. Звучи химнът на музикалсветла песен в сърцата ни топли.
ното събитие - песента "Фестивал"
Фестивалните дни ни събират от
на композитора Хайгашод Агасян много посоки
и бургаския поет Иван Ненков,
И звучи песента, като цвете е тя,
която се изпълнява от ДВГ "Слън- нека винаги има цветя.
чева усмивка". Същата "Слънчева
На сцената вече е водещият
усмивка", която тази година ще Живко Жечев, който, припомняйки
отпразнува 25-годишен юбилей историята на конкурса, представи
и нейните членове през годините русенката Габриела Йорданова,
готвят специален концерт през м. момичето от Детската Евровизия.
септември.
Кметът на Тутракан д-р Димитър
Фестивалът прилича на детска Стефанов и Доротея Бальовска,
игра.
която освен вокален педагог и
Той сближава сърца отдалече. ръководител на ОЦИД е и директор
Ако имаш талант и усмивка на конкурса, официално откриват
добра,
"Речни ноти". За да последват глакой те пита за входно билетче? совитите Антоана, Велина и Анна
Дунав става палитра, изгрява от трио "A.V.A." станали популярни
от музикалния тв формат "Х Фактор", който напуснаха на крачка
от финала.
След тях, публиката се наслаждава на първите изпълнения от
конкурсната програма на момичетата и момчетата от най-голямата
възрастова група.
За втора поредна година журито гласува пред публиката и
участниците.

ɉɟɬɹɄɨɫɬɨɜɚɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɥɭɱɢɫɩɟɰɢɚɥɧɚɩɨɤɚɧɚɡɚ
ɭɱɚɫɬɢɟɜɤɨɧɤɭɪɫɜɂɬɚɥɢɹɨɬɋɧɟɠɚɧɚɉɨɥɢɯɪɨɧɨɜɚ

"Звездите на "Речни ноти", тези,
които са проходили в музиката с
"Речни ноти" - Елица Камбурова от
Тутракан, сестрите Мирела и Пресияна Димитрови от Русе, Яница
Станкова от Нова Черна и Йордан
Марков от Силистра.
Един великолепен концерт, страхотни гласове и мисълта, че тези
изпълнители, наистина, са си заслужили наградите през годините.
Същата вечер, на коктейл в
Обредния дом, бяха запалени и
свещичките на юбилейната торта.

20 август
Лауреатите на 15-тото юбилейно
издание на Международния конкурс "Речни ноти" вече са известни.
Членовете на конкурсното жури им

връчиха наградите на Гала концерт
в Амфитеатъра на Тутракан.
Носител на Гран при е Иван
Гайдаров от Разград! Той участва
за четвърти път в "Речни ноти". В
юбилейното издание на конкурса
получи за изпълнението на двете
си песни - „Почти забравена любов" на Васил Найденов и „Nije
Ljubav Stvar" на Желько Йоксимович, максимални оценки от всички
членове на журито.
Вокален педагог на Иван от една
година е Кремена Кряколова от
Търговище.
Като благодари за наградата,
Иван Гайдаров отбеляза удовлетворението си от организацията
на конкурса, от възможността за
на стр. 5

19 август

ɉɴɪɜɚɧɚɝɪɚɞɚɡɚɞɭɟɬɚȿɥɢɰɚɢɆɢɥɢɰɚɌɨɞɨɪɨɜɢ
ɨɬɋɢɥɢɫɬɪɚɜɪɴɱɢȾɚɧɉɚɜɟɥɟɫɤɭ

В залата на Читалището цял ден
тече конкурсната част с изпълненията на участниците от всички
възрастови групи. Журито, както
винаги, има нелеката задача да
оценява всяко изпълнение - и като
музикални качества на изпълнителя, и като сценично поведение.
А вечерта на сцената се качват

ɉɟɬɚɧɚɝɪɚɞɚɨɬɤɨɧɤɭɪɫɚɜɴɜɪɚɜɴɡɪɚɫɬɨɜɚɝɪɭɩɚɡɚ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɤɚɬɚɃɨɚɧɧɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ

ТУТРАКАН - ЕВРОПЕЙСКИЯТ ГРАД

25-31.08.2016 г.
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Музикалното приключение Мартин от Силистра със специалната награда
"Речни ноти"...
на в. "Тутракански глас"!

ȺɯɦɨɪɟɬɨɌɨɧɢɢɃɨɚɧɚ

от стр. 4 абонамент за вестника за следващата 2017 г., бе отличен Мартин
общуване с останалите участници Евгениев от Силистра. 18-годиши прекараните хубави моменти в ният Мартин е възпитаник на
дунавския град.
Наградата на Кмета на общината получи Габриела Йорданова

Наградата за най-добър изпълнител на песен на български език
бе за Йоана Павелеску от отсрещния румънски град Олтеница, която събра овациите на публиката
заради отличния български език.
Мирела Димитрова от Русе
повтори успеха си от миналата
година и зае отново първо място
в най-голямата възрастова група,
следвана от Павел Матеев от
Разград и Славея Иванова от
Шумен. Като лауреати на конкурса
и тримата ще получат парична
стипендия за следващата учебна
година от МОН.
При вокалните дуети първи са
Елица и Милица Тодорови от Силистра. Втори - Марина Петрова и
Михаил Петров от Русе и Елизабет
Захариева и Антонио Христов от
Плевен, а трети - Василена Гайда-

əɧɢɰɚɋɬɚɧɤɨɜɚɪɨɞɨɦɬ
ɇɨɜɚɑɟɪɧɚɩɪɟɞɢɝɨɞɢɧɢ
ɟɛɢɥɚɜɴɡɩɢɬɚɧɢɱɤɚɧɚ
ɜɨɤɚɥɧɢɹɩɟɞɚɝɨɝȾɨɪɨɬɟɹ
Ȼɚɥɶɜɫɤɚɚɞɧɟɫɢɦɚɫɜɨɹ
ȼɨɤɚɥɧɚɲɤɨɥɚɜɴɜȼɟɥɢɤɨ
Ɍɴɪɧɨɜɨ

Ɍɪɢɨ
$9$

ȾɨɪɨɬɟɹȻɚɥɶɨɜɫɤɚɢɧɟɣ
ɧɚɬɚɜɴɡɩɢɬɚɧɢɱɤɚɆɚɪɢɧɚ
ȽɟɨɪɝɢɟɜɚɨɬɊɭɫɟ

от Русе.
За първа година вестник "Тутракански глас" е медиен партньор
на "Речни ноти". Със специалната
награда - Сребърен ключ сол, и

Миглена Илиева от Вокална школа
"Мегатон"-Силистра. Той получи и
официална покана от Арт център
"Кърнолски" за участие в музикален фестивал в Италия.
Покана за участие в Италия
получиха още Петя Костова и
Пламена Георгиева от Тутракан.
Медиен партньор на конкурса е
и вестник "Бряг", откъдето връчиха
награди на две русенски момичета - Аделина Радева и Марина
Георгиева.

артин Евгениев от Силистра е една от истинските изненади на Международния конкурс "Речни
ноти". В двата конкурсни дни той представи
песните "Доброта" на Веселин Маринов и "Звукът на
тишината" ("The sound of silence") на "Disturbed" и заслужи
специалната награда на медийния партньор на конкурса
- в. "Тутракански глас" - Сребърен ключ сол и абонамент
за вестника за 2017 г.
18-годишният изпълнител е ученик в ПМГ "Климент
Охридски" в Силистра. Негов вокален педагог е Миглена
“ТГ”
Илиева във вокалната школа "Мегатон"!

М

рова и Преслав Христов от Плевен.
В трета възрастова група, първото място си разделиха Анна
Луна от италианския град Римини
и Шахрух Сайдалиев от Узбекистан. Според броя на точките,
журито класира на второ място
Албина Ахметова от Казахстан и
Александра Златева от Разград,
а на трето - Марина Георгиева
от вокална група "Приста" с ръководител Доротея Бальовска,

Валентина Калинова и Теодора
Фичева - и двете от София.
Във втора възрастова група,
Максим Ялнъзов от Варна с изпълнението на "Когато рок енд ролът
беше млад" на Георги Минчев стана отново любимец на публиката,
а журито му даде най-високите
оценки. До него плътно на първото място е и Аделина Радева
от Русе. Двойно бе второто място
- Елизабет Захариева от Плевен и
Белослава Каратодорова от Русе,
и третото - Марина Петрова от
Русе и Хавин Елиман от Велики
Преслав.
При най-малките първи е Мартин Сиромахов от Русе, следван от
Елица Тодорова от Силистра и на
трето място - Симона, Яна и Рая

също от Силистра.
Всички участници получиха специални юбилейни медали. Такива
медали имаше и за уважаемото
жури.
Отличени бяха и вокалните
педагози, подготвили децата и
сътрудничили през годините на
конкурса "Речни ноти".
Снежана Полихронова от Арт
Център "Кърнолски" връчи официални покани на много от децата
за участие в организираните от тях
фестивали в България, Италия и
Испания, а Карла Абдикаримова покани за участие във фестивала
"Бозторгай" в Казахстан.
Така полека-лека финалът на
"Речни ноти" наближи. Той бе
поставен от концерта на популяр-

ната и обичана Тони Димитрова.
В характерния за нея стил, с
който става близка на всеки от
публиката, тя изпълни любими
песни. "Ах, морето", превърнала
се в бургаското "Въй, морето"
събра овациите и усмивките на
присъстващите, а Тони покани и
румънката Йоана да я изпълни отново с нея. В дует с Тони пяха още
и сестрите Мирела и Пресияна, и
Йордан Марков.
"Речни ноти" приключи. Организаторите, върху чиито плещи
бе цялата работа по подготовката
и провеждането, сигурно са си
отдъхнали удовлетворени, макар
и твърде много изморени от денонощната работа. И мислят за
следващите "Речни ноти"...

изслушаха химна.
Медийно партньорство
на „Воля за спорт“ оказват Нова тв, kmeta.bg,
kmetskiizbori.bg, dariknews,
netinfo, Bnews, Blife, списание В2В, newsinthecity.
bg, soﬁanews.info, blitz.bg,

tradenews.bg, no-comment.
bg, gong.bg, yep.bg, vesti.
bg, pik.bg, в-к Новинар, в-к
19 минути, в-к Стандарт,
ХайЛайф и много други
медии, които чувстват
съпричастност.
Снимки: ХайЛайф

"Воля за спорт" в Тутракан
Т
утракан домакинства
на 18 август националната кампания
за хора с увреждания от
социалните институции
"Воля за спорт". 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 Крайдунавския парк
бе даден стартът на няколко състезания - тенис
на маса, бадминтон, шах,
табла, канадска борба и
крос, в които участваха
представители на организациите на Съюза на
инвалидите от Тутракан
и Русе и от Центъра за
настаняване на деца от
семеен тип в Тутракан.
За присъстващите пяха
изпълнителките Бриана и

Пламена и Георги Низамов
познат от телевизионния
формат "Като две капки
вода".
Изненадата дойде от
Хайгашод Агасян, който
бе в Тутракан за конкурса "Речни ноти". Той се
включи в състезанието

по тенис на маса и показа
добри спортни умения. На
присъстващите той разказа, че като по-млад се е
занимавал професионално
с тенис на маса. Освен
това, Хайго с удоволствие
награди победителите в
различните дисциплини.
Най-малкият участник

бе едва на 2 годинки, а найвъзрастната състезателка в кроса - на 86 години.
Кметът на Тутракан д-р
Димитър Стефанов пожела успех "Воля за спорт" и
в предстоящите градове
от кампанията. На финала
той връчи купи и медали
на победителите и заедно
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Приказка за Злобата
С
лед кратък сън Злобата отвори очи и още
уморена излезе от
своето жилище – хладната пещера. Чувстваше се
изтощена, енергията й изчерпана. И си каза: "Е, много
хора ме желаят, просто
жадуват да ги посетя, да
им предам от моята енергия, да създам скандали, интриги и клюкини! Накъде да
поема днес? А, да, има един
малък град. Напоследък много се говори за него. Много
добрини се вършили там, не

Толкова е лесно да създам
интриги, лицемерие и завист! Някои хора ме чакат
с надежда за дела!
Е, не всички ме желаят,
има и такива, които ме
мразят и не ме допускат
до себе си, но има и достатъчно хора, в които ще
се вселя, за да започнат
интригите, подтикнати
от мен - Злобата! Сега
ще прилетя, ще ги намеря,
лесно ги познавам".
Полетяла Злобата и се
настанила в набелязания

ми харесва това! Организирали много празници и то с
отлични артисти, певци и
състави. Пък и самият град
расте и хубавее, ползва
се с авторитет и визити
дори от чужбина. Работи се
много по изследователски,
исторически теми. Извършват се и исторически
дела! Вестници и телевизии
говорят за малкия град, за
който някои не знаят даже
къде се намира. Имали много добър кмет! Много хора
го одобрявали! Но това на
мен не ми харесва! Вече
слабея и губя сили от положителна енергия, мразя
всичко добро! Трябва да се
развихря, не може всичко
да бъде добре, ще се заредя с отрицателна енергия!
Трябва да настроя хората
против кмета, пък в този
град има и други персони,
които вършат хубави дела
за хората. Отвратително!

малък град.
"Аха, празникът е в разгара си. Има много възхитени и доволни хора от
тези тържества. Е, вярно,
обявиха източниците за
финансиране - спонсори,
проекти! Но, кой ли обръща
внимание на това! Аз ще намеря такива, които трябва
ще го оплюят, да създадат
интрига и измислици. Ето,
стоят в един бар и ме
чакат група жени. Чувам
ги - гворят си как изхарчил
мнооого пари този кмет за
културното събитие. Една
жена плахо опонира - каза,
че са пари по европейски
проекти и от дарители.
Това отпра приказка, че
всички, които са работили
по организиране на празника са се възползвали от
парите.
Друга добави, че трябвало да поръчат една евтина
чалга певица, както било

Изкупната кампания на тютюна
ще стартира през ноември
"Очакваме изкупната кампания за тютюн реколта '2016 да
започне през месец ноември,
каза Цветан Филев, председател
на Национална асоциация на
тютюнопроизводителите - 2010.
Стартът зависи и от климатичните условия, от атмосферната влага, а относно цените,
очакваме те, не само поради
по-малкото количество, но и
заради качеството, да са малко
по-високи от миналата година".
По думите му българските тютюнопроизводители вече пета
година работят в условията на
пазарна икономика и зависят от
пазарната конюнктура в бранша.
Цветан Филев посочи и факторите, с които трябва да се
съобразяват българските тютюнопроизводители, за да са
конкурентоспособни на пазара
на тютюн. "Всички търговци и
оператори, с които ежегодно работим при изкупната кампания,
са мултинационални компании и
те се съобразяват с количествата и качеството на суровината,
на първо ниво в съседните на
нас балканските държави - Македония, Гърция и Турция, на
европейско ниво трябва да се
съобразяваме с конкуренцията
на държави като Полша, Италия,

Испания, Румъния, Унгария. Съобразяваме се и по отношение
на сортове, търговия и качество
и със световния пазар, на едролистната сортова група "Бърлей"
- най-голям конкурент е Малави,
над 170 000 тона ежегодно
произвеждат те, а у нас - около
3000 тона. Най–големи конкуренти на сорта "Виржиния" са
Аржентина, Индонезия, Китай,
Бразилия, САЩ, Индия - само за
миналата година в Бразилия има
над 400 000 тона "Виржиния", а
у нас - около 7 000 тона", конкретизира Цветан Филев. Той
призова производителите да
не отглеждат тютюн без предварителни сключени договори
за изкупуването му, за да не се
повтори ситуацията с неизкупен
тютюн. „Хубавото бе, че в създалата се ситуация фирми, които
нямаха сключени договори с
тютюнопроизводителите, влязоха в положение на стопаните,
дойдоха на място, сключиха договори, изкупиха тютюните, но
това не е добра практика, това
е спасителен вариант, който се
оказа пагубен за българските
тютюнопроизводители, защото
тогава се дадоха ниски цени
за суровината“, допълни още
Филев.
“ТГ”

преди. Е, певицата пееше
фалшиво, но пък струваше
евтино, нищо че нямаше
млади хора да я слушат!
Друга жена се разприказва, как кметът щял да
избяга от града.
Насладих се на тези приказки - хареса ми, казаха го
с голяма Злоба. Оставих ги
да продължат с нападките,
заредих ги от моята злоба,
а аз съм с повече енергия.
На самия празник, последователки на моята злоба
действаха, приказваха, а
имаше и кой да ги слуша.
Едно младо момиче беше
направило щанд и продаваше изработени от него
сувенири. Много труд и
творчество вложило. Иска
да ги продаде и да помогне
на семейството си. Заредих един мъж със завист и
той отряза кабела на осветлението. Много се притесни момичето, заплака,
това направи удоволствие
на някои!
Така трябва, значи аз,
Злобата, имам последователки, ако искате наречете ме Завист. Тук, на този
хубав и интересен празник,
ще трябва да поогледам
към кого да насоча моите
стрели.
Има хора в парка. Подслушвам, говорят си за две
жени с 30-годишно приятелство, които вършели все
добри дела за хората. Мноого помагали, предимно на
болни хора. Това е против
моите принципи! Гадост!
Трябва да направя всичко
възможно да прекъсна това
приятелство! Намирам подходяща жена, вливам й злоба
и завист. Ох, какви хубави
нелепости, лъжи, интриги
създаде! Такива, че едната
приятелка не иска да чуе и
да види другата! Е, това се
казва хубава работа! Вече
няма да помагат на хората,
това удовлетворява някои
мои приятелки и последователки, а аз се подхранвам
и се надявам, че ще живея
дълго време.
Не всички ме харесват,
някои ме гонят, но аз продължавам своята дейност.

Насреща се замислила
една скучаеща жена. Тя
също ще свърши хубава
работа. След като й прошушнах на ухо, тя отиде до
наивна съседка и й разказа,
как мъжът й има контакти с нейна колежка. Няма
значение, че не е вярно,
важното е, че тя побесня,
грабна телефона и няколко
пъти нападна недоумяващата нищо жена. Ето, че
намирам хора, които мен
– Злобата, ме харесват,
чакат да създадат интрига
и да се радват на тях!
На една улица, на пейка
са отседнали група жени,
уморени от горещия ден.
Те скучаят! Ще поседна при
тях, за да си поприказвам.
Ох, как ми се зарадваха!
Колко хора оприказваха истина или неистина, тъкмо това искам. Утре ще
има много интриги, кавги
и разправии! Точно това
ми харесва! Много хора ме
мразят - такива, които
говорят винаги истината,
но аз ги заобикалям и аз не
ги обичам! Нали трябва да
съществувам, някои много
ме искат, жадуват, сърбят
ги езиците за измислици.
Много ми харесва да създавам конфликти между
съседи в жилищните блокове. Там е моята ”мандра". Поводи за дрязги и
разправии, колкото искаш:
вдигали шум, домашните
любимци им пречели, некачествено чистене на
коридори, приказки една
срещу друга, следене кой
къде отива, паднали няколко
капки от поливане, поизтупали някаква кърпа - все
благодатни теми! Много
от съседите ме харесват,
умеят да създават големи
скандали, интриги, разправии, някъде стигат и до бой!
Какво удоволствие и кеф!
Завистта стига до там,
че си повреждат асансьорите! Намирам конкурентни
фирми и действам. Защо
трябва хората да се радват на улеснения, не мога
да понеса това! Трябва
само да подшушна на някой
и работата е готова -

25-31.08.2016 г.

асансьорът не работи!
Продължавам в центъра
на града. Тук виждам една
много красива, недовършена
още сграда! Е, това не ми
харесва, ще седна в една
компания на кафе! Поех
енергия от тях, те така
оплюха с омраза и завист
собственика, наприказваха
какво ли не за него! От
къде вземал парите, кой му
помага, макар че нищо не
знаят по въпроса. Нали се
получи интрига!
Има още хляб за мене!
Една много добра, чаровна
дама – възпитана, на висок
пост много добро е правила
на хората. Но моята Злоба
в душите на някои я прогони от града. От години им
предлага удоволствието
да пътуват в чужди територии. Помага на всички,
които искат да работят по
проекти. Нали вече разбра-

хте, че такива не понасям!
Ще понавляза у някои хора,
за да ги настроя против! Е,
получи се, чух вече достатъчно клюкини против нея.
Колко хора зарадвах, как
добре ме приемат и не се
бавят да действат с моята
Злоба!
Е, вече съм доволна, намерих си приемнички, има
достатъчно, те ще продължат моите дела. Заредих ги
с моята енергия, мога да си
почина малко."
Хора, не се подавайте на
интриги и завист! Прогонете Злобата! Бъдете добри!
Светът ще бъде по-добър
за вас и за околните. Дори
само добри думи ще помогнат на хората да се променят! Аз вярвам в доброто!
Всяко съвпадение
с
действителността е случайна!
Анастасия ЯКОВА

Община Главиница, Област Силистра

Обявява
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБАТА НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО:
Автобус /Бус/ „Форд-Транзит“ с ДКН СС 33-84 РВ, в размер на
2260,00 лв. без ДДС, /2712,00 лв. с ДДС/;
Търгът ще се проведе на 20.09.2016 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 тръжна цена), се внася
по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, при
ТБ „ИНВЕСТБАНК „ АД, ФЦ Силистра до 16:00 часа на 19.09.2016 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 19.09.2016 г.
Оглед на МПС 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 19.09.2016 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на
27.09.2016 г. на същото място и при същите условия.

Община Главиница, Област Силистра

Обявява
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ:
обособена част с площ 2 кв.м. от покривното пространство на
сграда СОУ „Иван Вазов“ , построена в УПИ X-462 квартал 39 по
регулационния план на с.Зафирово, общ.Главиница, за разполагане на радио и телекомуникационни съоръжения и оборудване на
мобилен оператор.
Търгът ще се проведе на 20.09.2016 г. от 15:00 ч. в заседателната
зала на общината - IVетаж.
Срок на наемното отношение – 10 години.
Първоначална месечна наемна цена в размер на 80% от Две минимални работни заплати за страната (Решение на ОбС №22/27.12.2011
г.);
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Депозит за участие в търга в размер на 806,00 лв. се внася по
сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, при ТБ
„ИНВЕСТБАНК „ АД, ФЦ Силистра до 16:00 ч. на 19.09.2016 г.
Цената на комплект тръжна документация – 10,00 лв. се закупува
от Център за информация и услуги срещу представяне на документа
за платена цена.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване
на тръжна документация до 19.09.2016 г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16:00 ч.
на 19.09.2016 г.
Повторен търг при неявяване на кандидати, да се проведе на
27.09.2016 г. на същото място и при същите условия.
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ХОБИ
СМЯХ

 Ʉɴɮ ɫɴɦ ɤɚɪɴɴɴɤ ȿɞɧɨ ɤɚɬɚ ɦɢ ɜ ɩɨɪɬɮɟɣɥɚ ɫɢ ɡɚ
ɜɪɟɦɟ ɧɚɲɢɬɟ ɧɟ ɦɢ ɞɚɜɚɯɚ ɞɚɫɴɦɛɥɢɡɨɞɨɫɴɪɰɟɬɨɬɢ
ɞɚɫɢɜɨɞɹɝɚɞɠɟɬɚɫɟɝɚɠɟ- ɧɚɥɢ"
ɧɚɬɚɧɟɞɚɜɚ
 Ⱥɡ ɞɴɪɠɚ ɩɨɪɬɮɟɣɥɚ ɫɢ
ɜɡɚɞɧɢɹɞɠɨɛɧɚɩɚɧɬɚɥɨɧɚ
ɒɢɜɚɱɩɢɬɚɤɥɢɟɧɬ
ɫɢɫɤɴɩɚ
ȼɢɟɟɪɝɟɧɥɢɫɬɟ"
ɇɟɠɟɧɟɧɫɴɦ
ɇɟ ɦɨɝɚ ɞɚ ɫɩɪɚ ɞɚ ɩɢɹ
Ɇɞɚɡɧɚɱɢɳɟɡɚɩɢɲɟɦ ɡɚɪɚɞɢɩɪɨɞɚɜɚɱɤɚɬɚɜɫɭɩɟ ɬɚɟɧ ɞɠɨɛ ɜ ɯɚɫɬɚɪɚ ɧɚ ɪɚȼɫɟɤɢɩɴɬɦɢɤɚɡɜɚɉɚɤ
ɫɚɤɨɬɨ
ɡɚɩɨɜɹɞɚɣɬɟ
Ɇɥɚɞɦɴɠɜɨɞɢɠɟɧɚɫɢɜ
ɪɨɞɢɥɧɨɬɨ ɀɟɧɚɬɚ ɦɭ ɤɚɡɜɚɇɢɟɫɢɝɭɪɧɨɳɟɢɦɚɦɟ
ɧɟɝɴɪɱɟ
Ɂɚɳɨ"
 Ɂɚɳɨɬɨ ɱɟɪɧɚ ɤɨɬɤɚ ɧɢ
ɩɪɟɫɟɱɟɩɴɬɹ
ȼɪɴɳɚ ɫɟ ɦɴɠɴɬ ɜɤɴɳɢ
ɢ ɫɴɨɛɳɚɜɚ ɧɚ ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ
ɫɢɇɢɟɧɚɜɹɪɧɨɳɟɢɦɚɦɟ
ɧɟɝɴɪɱɟ
Ɂɚɳɨ"
 ɀɟɧɚ ɦɢ ɤɚɡɚ ɱɟ ɱɟɪɧɚ
ɤɨɬɤɚɧɢɟɩɪɟɫɹɤɥɚɩɴɬɹ
Ȼɚɳɚɬɚ ɫɟ ɨɛɪɴɳɚ ɤɴɦ
ɫɜɨɹɬɚɠɟɧɚɋɥɭɲɚɣɤɨɝɚɬɨ
ɛɟɲɟɛɪɟɦɟɧɧɚɢɬɟɜɨɞɢɯɜ
ɪɨɞɢɥɧɨɬɨ ɧɚ ɧɚɫ ɫɥɭɱɚɣɧɨ
ɦɚɝɚɪɟ ɞɚ ɧɢ ɟ ɩɪɟɫɹɤɥɨ
ɩɴɬɹ"
ɋɢɧɤɴɦɛɚɳɚɫɢ
 ɇɚɩɪɚɜɨ ɧɟ ɡɧɚɦ ɤɚɤɜɨ
ɞɚɩɪɚɜɹɜɝɥɚɜɚɬɚɦɢɫɚɦɨ
ɠɟɧɢɢɩɚɪɢ
 Ɇɨɟɬɨ ɦɨɦɱɟ ɠɟɧɢɬɟ
ɢ ɩɚɪɢɬɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɚ ɬɢ ɜ
ɪɴɰɟɬɟ ȼ ɝɥɚɜɚɬɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɢɦɚɦɨɡɴɤ

Ⱦɨɤɬɨɪɟɜɞɟɩɪɟɫɢɹɫɴɦ
 ɇɚɣɞɨɛɪɨɬɨ ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ
ɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɬɨɩɢɬɟ ɢɡɰɹɥɨ ɜ
ɪɚɛɨɬɚɬɚɫɢ
 Ⱥɦɚ ɞɨɤɬɨɪɟ ɚɡ ɛɴɪɤɚɦ
ɛɟɬɨɧ
ɉɨɝɥɟɞɧɢɫɟɫɚɦɨ±ɩɪɢɥɢɱɚɲ ɧɚ ɤɨɦɛɚɣɧ  ɤɚɡɚɥ
ɜɟɞɧɴɠȼɭɬɟɧɚɉɟɧɚ
Ɍɹɦɧɨɝɨɫɟɨɛɢɞɢɥɚɱɚɤɫɟ
ɪɚɡɩɥɚɤɚɥɚȼɟɱɟɪɬɚɤɚɬɨɫɢ
ɥɟɝɧɚɥɢɬɨɣɫɢɩɨɢɫɤɚɥɉɟɧɚ
ɜɴɡɦɭɬɟɧɨɪɟɤɥɚ
Ⱦɚɩɭɫɤɚɦɰɹɥɤɨɦɛɚɣɧɡɚ
ɟɞɧɚɫɥɚɦɤɚ"ɇɢɤɨɝɚ

ТАЛОН

справочник

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

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

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

Продажби

Ʉɚɤɫɟɫɩɨɝɨɞɢɯɬɟɫɠɟɧɚ
Продавам двуетажна къща в с. Шуменци с масивна
ɫɢɩɪɢɪɚɡɜɨɞɚ"
лятна кухня, гараж и 2,5 дка дворно място. Цена - 10 хил.
 Ɍɴɣ ɤɚɬɨ ɧɹɦɚɯɦɟ ɞɟɰɚ лв. За доп. информация на тел.: 0877646593
ɬɹɜɡɟɲɨɮɶɨɪɚɧɢɚɚɡ±ɞɨɦɚɲɧɚɬɚɩɨɦɨɳɧɢɰɚ

Ɇɭɬɪɚɧɚɩɪɟɝɥɟɞɩɪɢɡɴɛɨɥɟɤɚɪ ɋɬɨɦɚɬɨɥɨɝɴɬ ɜɢɞɹɥ
ɱɟɩɚɰɢɟɧɬɴɬɢɦɚɞɢɚɦɚɧɬɟɧɢ
ɢɡɥɚɬɧɢɤɨɪɨɧɢɢɤɚɡɚɥ
Ƚɨɫɩɨɞɢɧɟɜɚɲɢɬɟɡɴɛɢɫɚ
ɫɴɜɫɟɦɧɚɪɟɞ
ɆɭɬɪɚɬɚɄɜɨɡɹɩɚɲ"ɋɥɚɋɤɴɩɢɬɢɞɴɪɠɢɲɫɧɢɦ- ɝɚɣɚɥɚɪɦɚ

ТГ

ƏƈƉƍƏƗƓƈƚƕƈƖƉƧƊƈ

"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

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

СУДОКУ

25-31.08.2016 г.
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На "златна" сватба
Анастасия ЯКОВА
„Златна” сватба се отбелязва по повод 50-годишен
семеен живот. Точно такъв
съвместен половин век
празнува едно семейство
от с.Сяново! Половин век
рамо до рамо - една крехка
девойка до все още неопитен млад мъж в далечната
1966 година. 50 години

семейно гнездо пазено от
бурите на живота, изживени несгоди и труд за
изграждане на дом и осъществяване на мечти.

Такава равносметка направи семейство Мария и
Тодор Петрови в неделния
21 август т.г., които сред
най-близки приятели и роднини отбелязаха годишнината. На същата дата през
1966 година те са се врекли
един на друг в съгласие
„да си помагат в радост
и тъга”, да бъдат винаги
опора един за друг.
Мария е от Русе, а Тодор
- от с. Сяново. Семейното
"гнездо" първоначално те
свиват в Русе, но хубавото
и спокойно село Сяново ги
привлича с идеята да преустроят бащиния дом на
Тодор и да го превърнат в
привлекателна дестинация

още през 1985 г.
Наличието на манастира
„Света Марина”, скътан
край лечебното аязмо и
свежа зеленина, е още един
повод да изберат своя пристан тук. От 1993 г. досега
живеят в това девствено
место, което е спирка на
посетители за изживяване
на уединена идилия. Тук

новочерненския край. Тук
могат да се видят тъкачен
стан, съдове и инструменти, с които са си служили
местните жители в ежедневния бит в миналото.
В друга одая те изненад-

звуча музиката и празненството започна. Изведоха
„булката” с неизбежния
воал прикриващ лицето,
придружена от кума и малката шаферка Анита. Те я
предадоха на тръпнещия

ват богати на цветове
и елементи автентични
женски костюми за различните ритуали – сватбени,
празнични и всекидневни. В
сбирката са и типични за
този край преселски носии.
В такава атмосфера за-

„младоженец”, който я посрещна в своите обятия
с целувка и неизчезнала
50-годишна любов.
Сватбената богата
трапеза посрещна всички
гости. Не липсваше музика - заиграха се хора,
запяха се любими песни, от
време на време се чуваше
неизменното „Горчиво!”.
Приятелка от Русе прочете прочувствени думи за
техния живот, за добрите
дела свършени от тях.
Приятели от Тутракан
им връчиха „Диплома” за
50-годишна семейна търпимост и правила на жената
и мъжа за бъдещ мир и
любов в семейството.
В края всички пожелаха
среща след 50 години, на
същото място.

посрещат с радост многобройните си приятели.
Механата на сем. Петрови е запазила стария битов
дух, със старинни селски

атрибути.
В една от стаите на
къщата, Мария е наредила
музейна сбирка с битови
елементи, характерни за

Тъжна вест
Внезапно ни напусна

Златка
Златкова
ВОЙНОВА
29.01.1990 г. - 22.08.2016 г.

Ще ни липсваш
безкрайно!
Почивай в мир!
От семейството

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

25 август - Диляра ИБРЯМ, ДФГ "Дунавска младост", клуб, с. Варненци
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
29 август - Валентин ПРОДАНОВ, Ст.спец., Община
26 август - Росица ТОДОРОВА, Счетоводител, Община Главиница
Главиница
31 август - Марияна ГЕОРГИЕВА, Мл.експерт "Управле26 август - Николинка ПЕТРОВА, Домакин, Пенсионерски ние на проекти", Община Тутракан

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

