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Абонирайте се в редакцията на
вестника - на ул.”Трансмариска” 6,
ет.3, в сградата на Банка ДСК и
в пощенските станции в страната

В Тутраканско са готови
да посрещнат зимата Мерки за охраната на реда
От нивата за зимно поддържане на пътната инфраструктура зависи
степента на снегопочистването на републиканската пътна мрежа в
Силистренско, уточняват от АПИ

Калина ГРЪНЧАРОВА
сички институции, ангажирани с работата
при зимни условия в
община Тутракан са готови
да посрещнат зимата, това
стана ясно по време на
заседанието на Щаба за изпълнение на общинския план
за защита при бедствия,
в което взеха участие и
кметове и кметски наместници. На него бе обсъдена
подготовката за работа при
усложнена зимна обстановка, както и готовността
на населените места за
справяне с възникнали усложнения през предстоящия
зимен сезон.
Доставени са пясък и сол,
почистващата техника е
преминала през технически
прегледи, информираха от
"Пътно управление" (Агенция "Пътна инфраструктура"). От началото на този
месец се въведе зимното
поддържане на пътищата
от републиканската мрежа

В

и нормалното протичане на
президентските избори и на
националния референдум
ОДМВР-Силистра са
предприети мерки за
осигуряване на добър
обществен ред и сигурност
при произвеждането на
изборите за президент и
вицепрезидент и на наци-

В

оналния референдум на 6
ноември т.г.
Със заповед на директора
старши комисар Кристиян
Петров е сформиран оперативен щаб, който ще упрана стр. 3

8 ноември - професионален
празник на Българската полиция

през зима 2016/2017.
Макар прогнозата на метеоролозите през следващите дни да е за хубаво време
се предприемат необходимите действия за осигуряване
на безопасното пътуване на

шофьорите.
Агенция "Пътна инфраструктура" призовава шофьорите да започнат подготовката на автомобилите
си и да сменят летните
гуми със зимни. Да карат

внимателно със съобразена скорост, да спазват
правилата за движение,
необходимата дистанция и
указанията на контролните
органи.
на стр. 2

Обръщам се към всички полицейски
служители от РУ - Тутракан
с пожеланието да продължат да вярват
в каузата на своята трудна и отговорна
професия, която са избрали.
Вие сте достойни хора, защото
обществото вярва и разчита на вас!

Честит празник!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Уважаеми служители от РУ -Тутракан,

Тодор ТОДОРОВ, Треньор на ФК "Трансмариска" (Тутракан):

За футбола - с любов от децата!
О
Калина ГРЪНЧАРОВА
т средата на месец октомври, ФК
"Трансмариска" заедно
с Детски футболен клуб
"Звездичка" от Бургас със
съгласието на Община Тутракан започнаха реализацията на проект, посредством
който с най-популярния
спорт - футболът, ще се

запознаят най-малките
деца и ученици от крайдунавския град. Информацията за читателите на в.
"Тутракански глас" научаваме от треньора на "Трансмариска" - Тодор Тодоров,
който се е амбицирал след
него да остане един истински клуб - с детски,
на стр. 6

Поздравявам Ви сърдечно по случай
Деня на Св. Архангел Михаил и
професионалния празник на
Българската полиция!
Желая ви здраве и сили да посрещате
предизвикателствата, които ви
поднася всеки делник и празник!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Честит професионален празник
на служители от РУ-Тутракан,
Участък Главиница!
С пожелание за успехи в работата,
воля за безкомпромисно изпълнение
на поетия дълг към обществото,
заслужена признателност, здраве и
много истински приятели!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

2

РЕГИОН

НОВИНИ
ТУТРАКАНСКО УЧАСТИЕ В ПАНАИРА НА
МУЗЕЙНИТЕ ИЗЛОЖБИ В РУСЕ
От 3 до 5 ноември в Доходното здание на Русе ще
се проведе Панаир на музейните изложби, в който ще
вземат участие музейни работници от страната и
чужбина и експерти от Министерството на културата, информираха от тутраканския Исторически музей.
Работните сесии ще протекат в три направления:
Споделяне на наследства, Презентации и дискусии и
Дигитални наследства.
В Панаира ще вземат участие Георги Митев и Румяна Симеонова - музейни специалисти от Исторически
музей-Тутракан, които ще представят темата "Тутракан и дигитализирането на местното наследство".
По време на форума ще бъде представена и мобилната изложба "Добруджа и Първата световна война
1916-1918" от нейния съавтор Радослав Симеонов от
Регионален исторически музей-Добрич.
За читателите напомняме, че изложбата за първи
път бе представена в Изложбената зала на Исторически музей-Тутракан на 3 септември т.г. от съавтора
й Петър Бойчев.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ДЕНЯ НА
НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Поздравителен адрес по повод Деня на народните
будители до всички читалища, училища, детски градини
и Общинския център за извънучилищни дейности на
територията на община Тутракан изпрати кметът
д-р Димитър Стефанов.
В навечерието на празника, заедно с поздравлението,
културните и просветните институции получиха и
комплект книги от български автори.
ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИК ЩЕ БЪДЕ
ОТКРИТ В БЕЛИЦА
Паметник на загиналите във войните ще бъде открит на 8 ноември - Архангеловден, в с. Белица, информира кметът Костадин Манев. Той е издигнат в
памет на 35-те беличани загинали в името на България
по бойните полета през Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни.
Изграждането на паметника е финансирано с 6 хил.
лв. от Министерство на отбраната.
Паметникът ще бъде осветен от отец Илия Тонков.
ЕСЕНЕН КРОС
На 3 октомври от 15:00 часа ще бъде даден стартът
на традиционния Есенен крос за ученици. Той ще се
проведе в района на парк "Христо Ботев", а за победителите - организаторите от Община Тутракан, са
предвидили награди.

Студентите с право на обезщетение,
когато останат без работа
ържавата ще разреши
на студентите, които са
работили и са се осигурявали, да получават обезщетение, в случай че останат без
работа. Мярката беше приета на
второ четене в пленарната зала
на Народното събрание на 27
октомври 2016 г. след като Националното представителство на
студентските съвети в Република
България (НПСС) сезира всички
институции.
Наложената форма, която
ощетяваше работещите хора с
активни студентски права, е в
сила от началото на 2016 г., а
предложението за въвеждането
и дойде от тогавашния министър
на труда и социалната политика
- Ивайло Калфин.
До момента всички засегнати, които са съкратени, нямаха
право на това обезщетение
дори когато съответният човек
има нужния осигурителен стаж,
тъй като попада в категорията
"учащи". Промените в Закона за
насърчаване на заетостта, които
уреждат правото на студентите
да получават обезщетение за
безработица, вече са приети на
второ четене в парламента.
В началото на август правителството гласува законопроект, с
който се променя определението
за безработен и се дава право на
учащите да се регистрират като
безработни. С приетите на второ
четене промени вече се дава
възможност на всички учащи да
получават обезщетение в случай
на безработица.

Д

Предстои приетият на 27 октомври Закон за изменение и
допълнение на Закона за насърчаване на заетостта да бъде
изпратен на Президента, след
което от него ще се очаква да издаде указ за обнародването му в
Държавен вестник. Три дни след
обнародването му в Държавен
вестник законът ще влезе в сила.
*Условията в Кодекса за социално осигуряване, на които
трябва да отговарят студентите,
за да имат право на парични
обезщетения за безработица,
са:
1. да имат внесени или дължими осигурителни вноски във
фонд "Безработица" най-малко
9 месеца през последните 15
месеца преди прекратяване
на осигуряването и да имат
регистрация като безработен в
Агенцията по заетостта;
2. да нямат отпусната пенсия
за осигурителен стаж и възраст,
професионална пенсия за ранно
пенсиониране или пенсия за
осигурителен стаж и възраст в
намален размер в Република
България, или отпусната пенсия
за старост в друга държава;
3. да не упражняват трудова
дейност, за която да подлежат
на задължително осигуряване.
От ръководството на НПСС поясняват, че става въпрос за обезщетение, в случай на безработица,
от което ще могат да се възползват всички учащи, независимо от
формата им на обучение, но не и
тези, които вече са регистрирани
“ТГ”
като такива.

3 - 9.11.2016 г.

В Тутраканско са готови
да посрещнат зимата
от стр. 1
И в ЕНЕРГО Про са готови
за зимата, стана ясно от
срещата.
Във ВиК-Тутракан работят
по изпълнението на издадена
вътрешна заповед на управителя ВиК-Силистра за снабдяване със суровини, материали
и резервни части необходими
при евентуални аварии при
усложнена зимна обстановка.
Дали, обаче, вода ще има при
такава обстановка, зависи
най-вече от ЕНЕРГО Про, т.е
от наличието на електрически ток, бе припомнено на
присъстващите.
В РС "Пожарна безопасност
и защита на населението" е
на ход подготовката на техниката за зимна експлоатация, а заедно със специалисти
от ВиК предстои да направят
профилактика на пожарните
хидранти.
В МБАЛ-Тутракан трябва да
заредят с нафта. Там парното
се пуска при - 5 градуса, в останалото време сградата се
отоплява на електричество.
В общинската администрация
очакват да им бъдат подадени
списъци изготвени от здравното заведение с болните на
хемодиализа, които ще бъдат
превозвани до Силистра, и на
родилките.
От РУ "Полиция" уточниха,
че имат създадена практика
през годините за действие
при зимни условия, разполагат и с един високопроходим
автомобил.
Във всички училища и дет-

ски градини е доставено
течно гориво за отопление,
има медицинско осигуряване,
готов е и графикът на училищните автобуси за извозване на учениците. Предстои
да бъдат заредени с твърдо
гориво и пелети.
Общината е провела процедура за избор на изпълнители
за почистване на улиците
в Тутракан и общинските
пътища, а през следващата
седмица ще бъдат сключени
договори с тях.
Автогарата е определеното място за временно настаняване на бедстващи пътници
при сложна пътна обстановка
през зимата.
Кметовете и кметските
наместници информираха
кои са най-тежките пътни
участъци до/във всяко населено място. Те ще трябва
да подготвят списъци на
собствениците от селата
притежаващи техника, годна
за извършване на аварийноспасителни действия при
зимни условия, за да бъде ак-

туализирана тази информация
в Общината.
На заседанието, бе поставен и проблемът с лошото
поддържане на републиканската пътна мрежа през изминалите зими. Доказателството
е само на броени километри
западно от Тутракан, където е границата с Русенска
област. На всички пътуващи
прави впечатление, че пътищата в Русенско се почистват идеално, а навлезе ли се
в Силистренска област ситуацията е противоположна.
От Агенция "Пътна инфраструктура" научаваме защо
е така. Четири са нивата за
зимно поддържане на пътната
инфраструктура, регламентирани в Наредбата за поддържане и текущ ремонт на
пътищата от 2012 г. В ниво
"А" са пътищата с интензивност на движението над 4 000
моторни превозни средства
на ден, каквито са магистралите и първокласните пътища
и направленията, свързващи
съседни области. В ниво "Б" са

пътищата с движение между
2 000 и 4 000 МПС на ден, във
"В" - между 500 и 2000 МПС на
ден, а в "Г" по-малко от 500
МПС на ден.
Допустимата дебелина на
снежната покривка на платното при снеговалеж за ниво
"А" е 3 см, за ниво "Б" - 5 см, за
ниво "В" - 7 см, за ниво "Г" - 10
см. Максималният срок за провеждане на снегопочистващите дейности - от момента на
спиране на снеговалежа или
от момента на констатиране
на заледяването на пътищата
до постигане на изискванията, за ниво "А" е 2 часа, за
"Б" - 3 часа, за "В" - 5 часа, и
"Г" - 8 часа. След провеждане
на снегопочистващите дейности за ниво "А" пътното
платно трябва да бъде почистено до асфалт /до черно/ с
изключение на участъците, в
които е забранено използването на химически вещества,
каквито са например вододайните зони. При другите нива е
допустимо да има заснежени
участъци, които да бъдат
обработени с материали сол, пясък и т. н. Тези нива
не се отнасят за случаите
със сложна метеорологична
обстановка - интензивни
снеговалежи с големи снегонавявания, снежни бури със
скорост на вятъра над 20
м/с, както и при възникване
на бедствено положение в
съответния район.
И ако сега сме в периода на
т.нар. циганско лято, да се
надяваме, че зимата няма за
пореден път да ни изненада.

Местният парламент на Главиница
ще заседава
Калина ГРЪНЧАРОВА
едовно заседание на
Общински съвет-Главиница ще бъде проведено в следобедните
часове на 3 ноември. Според
предварителния дневен ред,
в началото на заседанието,
ще бъдат избрани нови
представители на Община Главиница в работата
на Управителния съвет и
Общото събрание на СНЦ
„Регионален център за управление на отпадъците”,
в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и
канализация на обособена
територия обслужвана от
„ВиК“ ООД Силистра, както и упълномощен предста-

Р

вител на делегати от Общината в Общото събрание
на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав".
Общинските съветници
ще разгледат още Анализ на потребностите от
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Главиница,
предложение за увеличаване
капацитета на „Защитено
жилище за хора с психични
разстройства“, допълнения
в Наредба №16 за определяне размера на местните
данъци и актуализация на
Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост, както и предложения

за няколко разпоредителни
сделки.
В дневния ред е включена
и докладна записка относно Кандидатстване с
проектно предложение по

процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г."

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 31 октомври 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
5 сервитьори – основно/средно обр.
2 бармани - основно/средно 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 механик, промишлено производство – средно професионално образование, работа с компютър, английски език, шофьор
кат.B
3 монтажници – средно образование
5 оператори, производствена линия – средно образование,
умения за работа с инструменти
20 гладачи - няма изискване за заемане
10 машинни оператори, кроене - няма изискване за заемане
10 машинни оператори, шиене - няма изискване за заемане
3 лекари - висше образование, медицина
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
освен, ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
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"Христо Ботев" инициира
Предстои акредитация на тутраканската СУ
провеждането на състезание
болница по дигитални компетентности
ɧɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨ ɫɴɩɪɭɠɟɫɤɨ
ɫɴɠɢɬɟɥɫɬɜɨ ɫ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɇɚ ɫɟɫɢɹɬɚ ɛɟ ɞɨɩɴɥɧɟɧɚ
Ƚɨɞɢɲɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟ ɫ
ɢɦɨɬɢɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɢɩɪɢɟɬɢɪɟɲɟɧɢɹɡɚɪɚɡɩɨɪɟɞɢɬɟɥɧɢɫɞɟɥɤɢ
ɈɛɳɢɧɫɤɢɹɬɫɴɜɟɬɞɚɞɟɫɴɝɥɚɫɢɟɡɚɞɨɩɭɫɤɚɧɟɧɚɢɡɤɥɸКалина ГРЪНЧАРОВА
ɢɡɤɥɸɱɟɧɢɟɧɚɟɞɧɚɞɨɤɥɚɞɧɚɡɚɩɢɫɤɚɜɫɢɱɤɢ
ɨɫɬɚɧɚɥɢ  ɜɤɥɸɱɟɧɢ
ɜɞɧɟɜɧɢɹɪɟɞɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɨɬɨ
ɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚɫɟɞɚɧɢɟɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬ
ɫɚɩɪɢɟɬɢ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ ɧɟ
ɨɞɨɛɪɢɯɚɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨɧɚɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɮɢɪɦɚ
ɡɚɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɧɟɨɬɝɨɞɢɲɟɧ
ɧɚɟɦ ɧɚ ɡɟɦɹ ɩɨɪɚɞɢ ɨɩɨɠɚɪɹɜɚɧɟɧɚɦɚɫɢɜɫɥɨɡɨɜɨ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɟ
Ⱦɜɟɧɨɜɢɧɚɪɟɞɛɢɫɚɩɪɢɟɬɢ
ɟɞɢɧɨɞɭɲɧɨ  ɇɚɪɟɞɛɚ ɡɚ
ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɢ ɪɟɞɚ ɡɚ ɜɩɢɫɜɚɧɟ ɧɚ ɞɚɧɧɢ ɜ ɪɟɝɢɫɬɴɪɚ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɞɟɬɫɤɢɝɪɚɞɢɧɢɢ
ɰɟɧɬɪɨɜɟ ɡɚ ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɡɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɜɨɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɢɇɚɪɟɞɛɚɡɚɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɢ ɪɟɞɚ ɡɚ ɡɚɩɢɫɜɚɧɟ
ɨɬɩɢɫɜɚɧɟ ɢ ɩɪɟɦɟɫɬɜɚɧɟ ɧɚ
ɞɟɰɚɬɚ ɜ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɞɟɬɫɤɢ
ɝɪɚɞɢɧɢ
ȾɪɊɭɦɟɧɉɚɭɧɨɜɢɒɟɧɨɥ
Ɇɨɥɥɚ ɫɚ ɢɡɛɪɚɧɢ ɡɚ ɩɪɟɞ-

ɩɟɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɭɱɟɛɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫ
ɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚɥɟɜɚɡɚ
ɞɜɚɦɚɬɚɧɟɞɨɫɬɢɝɚɳɢɢɡɢɫɤɭɟɦɢɹɦɢɧɢɦɭɦɭɱɟɧɢɰɢ
ȼ ɤɪɚɹ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨ
ɫɥɟɞɞɢɫɤɭɫɢɹɛɟɪɟɲɟɧɨɞɚ
ɡɚɩɨɱɧɟɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢɨɧɧɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɧɚÄɆȻȺɅɌɭɬɪɚɤɚɧ´ɜ
ɨɛɟɦ ɰɹɥɨɫɬɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ
ɞɟɣɧɨɫɬɨɬɞɟɥɧɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ
ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɢ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ

С

ългарската агенция по
безопасност на храните
започна втората за 2016
г. ваксинация по въздух срещу
бяс при дивите хищници. 10
специално оборудвани самолета
ще разпръснат над 1 милион
ваксинални примамки от въздуха.
Разпръскването на ваксините ще

П

възможност за изява на
знания, умения и компетентности в областта
на компютърните науки и
творческо използване на
съвременните информационни технологии за обработване на различен тип
информация при решаване
на проблеми.
Оценяването на проектите извършва компетентна
комисия, а класирането
във възрастовите групи е
индивидуално.
Връчването на наградите
ще се състои на 18 ноември 2016 г. в СУ “Христо
Ботев“, в навечерието на
патронния празник на училището.

Социалните помощи ще се
получават по настоящ адрес
оциалните помощи
ще се отпускат по
настоящ, а не по постоянен адрес от 2017 г.
Това предвиждат промени
в Правилника за прилагане
на Закона за социално
подпомагане, които правителството одобри.
С промяната ще се гарантира достъпът до
социални помощи за възрастни и хора с увреждания, които през зимните
месеци отиват да живеят
при роднини и сменят
местожителството си.
Редакцията е съобразена
с препоръки на ЕК, националния омбудсман и трайно установената съдебна
практика. Сред целите
на измененията е да се
стимулира и свободното
движение на хора с оглед
улесняване на трудовата
миграция.
Чрез промените в пра-

С

ɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɫɴɜɟɬ ɜ Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚ ɩɨ ɱɥ 
ɨɬɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚɡɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨ
ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ ɧɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɫɜɴɪɡɚɧɢ
ɫ ɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɛɟɡɩɥɨɞɢɟ ɧɚ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɢ ɥɢɰɚ ɠɢɜɟɟɳɢ

Започва ваксинацията срещу
бяс при дивите хищници

Б

Калина ГРЪНЧАРОВА
ърво есенно състезание по дигитални
компетентности се
проведе на 29 октомври в
Тутракан. Според регламента в него участваха 80 ученици от 5-ти до 12-ти клас
от цялата Силистренска
област, информира директорът на тутраканското
средно училище „Христо
Ботев“ - Дияна Станкова.
Училището се явява главен организатор със съдействието на Регионалното
управление на образованието в Силистра.
Целта на Състезанието
по дигитални компетентности е осигуряване на

се извърши през следващите 20
дни, в зависимост от атмосферните условия.
Ваксиналните примамки са с
формата на кубче с размери 2х3х2
см и са със специфична миризма,
която привлича хищниците. Те
придобиват имунитет срещу бяс
след изяждане на примамката.

Мерки за охраната на реда
и нормалното протичане на
президентските избори и на
националния референдум
Сигнали на граждани за нарушения, свързани с изборния процес,
се приемат на откритата
денонощна линия в МВР на тел.
02 982 2232, факс 02 982 5646 и
e-mail: izbor@mvr.bg

ɱɟɧɢɟ ɨɬ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɹ ɛɪɨɣ
ɭɱɟɧɢɰɢ ɧɚ ɟɞɧɚ ɩɚɪɚɥɟɥɤɚ
ɜ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɨɬɨ ɋɍ ÄɃɨɪɞɚɧ
Ƀɨɜɤɨɜ´ ɫ ɩɴɥɧɹɟɦɨɫɬ  
ɭɱɟɧɢɰɢ ɤɚɬɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɨɬ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɹ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚ ɨɛɟɡ-

ɡɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɧɬɢ
ɋɥɟɞɜɚɳɨɬɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɟ
ɧɚɫɪɨɱɟɧɨ ɡɚ  ɧɨɟɦɜɪɢ ɨɬ
ɱɚɫɚ

На един квадратен километър се
изхвърлят по 20 примамки, които
самолетите пускат от височина
150 метра. Мястото на всяка
пусната от самолетите примамка
се отбелязва с помощта на GPSсистема.
Ветеринарните лекари препоръчват хората да не пипат ваксиналните примамки с незащитени
ръце, защото при нарушена цялост на външната обвивка, ваксината може да бъде опасна за
тяхното здраве. При контакт с при-

мамките е добре да се извърши
консултация с лекар. Ваксините не
представляват опасност за здравето на останалите диви животни.
Препоръчително е домашните
животни да се държат затворени
или на повод /за кучетата/, за да
не приемат примамките, които
са предназначени специално за
дивите хищници. Ваксинацията
е част от Програмата за надзор и
изкореняване на бяса, която е разработена от Българската агенция
по безопасност на храните. “ТГ”

вилника се прецизира
списъкът на социалните
услуги, като в него се
включват и услугите в
домашна среда. Подобрява
се редът за откриване,
възлагане на управлението и предоставяне на социалните услуги, както и
отчетността и контрола
в тази сфера. Въвежда се
минимален и максимален
срок на договора за възлагане на социална услуга
– не по-кратък от 2 години
и не по-дълъг от 5 години.
Една от най-съществените промени е свързана
с уреждането на реда,
по който се провежда и
изготвя индивидуалната
оценка на потребностите
и индивидуалният план за
подкрепа. По този начин
се гарантира, че социалните услуги ще бъдат
съобразени с нуждите на
хората.
“ТГ”

В ОДМВР-Силистра е създадена организация
за издаване на лични карти и удостоверения
за гласуване на предстоящите президентски
избори и на националния референдум

ъв връзка с предстоящите избори на 6
ноември 2016 година
за президент и вицепрезидент на Република България и на национален референдум ОДМВР-Силистра
уведомява, че служителите
от сектор “Български доот стр. 1 гражданите с изгубени кументи за самоличност”
или откраднати лични кар- ще оказват съдействие на
влява силите и средствата ти, както и тези, чиито
на дирекцията и ще коорди- заявления са в процес на българските граждани, коинира взаимодействието с обработка, също да могат то не притежават валидни
всички институции, имащи да упражнят правото си на документи за самоличност
отношение към вота. На глас. Паспортните гишета да упражнят правото си
финален етап са охрани- ще работят на 5 ноември на глас. Те ще работят с
телните обследвания и от 08.30 часа до 17.00 часа увеличено натоварване в
проверките за пожарната и на 6 ноември от 08.30 седмицата преди изборите
и на пълен работен ден на
обезопасеност във всички часа до 19.00 часа
5 и 6 ноември т.г.
места за гласуване в обСигнали на граждани за
В седмицата преди изболастта. Близо 260 полицаи, нарушения, свързани с изпожарникари и гранични по- борния процес и съотноси- рите и националния рефелицаи ще бъдат ангажирани ми към дейността на МВР, рендум е създадена необхопряко в охраната на поме- се приемат на откритата димата организация, която
щенията за гласуване и за денонощна линия в МВР на ще даде възможност и на
съхраняване на бюлетините тел.02 982 2232, факс 02 гражданите, които нямат
издадена лична карта или
и изборните книжа.
982 5646 и e-mail: izbor@ не притежават валидни
В ОДМВР-Силистра е mvr.bg
“
ТГ” документи (лична карта
създадена организация

В

или личен /зелен/ паспорт),
поради изгубване, кражба,
повреда, унищожаване или
с изтекъл срок на валидност, да упражнят правото
си на глас.
1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова
лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще
бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен
документ за самоличност
(лична карта, личен /зелен/
паспорт) или лична карта с
изтекъл срок на валидност,
с което да гласуват.
2. При невъзможност да
бъде издадена нова лична
карта до края на работния
ден на 4 ноември 2016 г.,
по искане на гражданите,
ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с
което да гласуват.
За да бъде издадено удос-

товерение е необходимо:
1. Гражданите лично да
подадат искане в ОДМВР
- Силистра или РУ при ОДМВР за дните от 1 ноември
2016 година до 5 ноември
2016 година от 08.30 часа
до 17.00 часа и на 6 ноември 2016 година от 08.30
часа до 19.00 часа.
2. Удостоверението, осигуряващо възможност за
упражняване правото на
глас в изборите за президент и вицепрезидент на
Р България и за произвеждания национален референдум, се издава само след
приемане на заявление за
издаване на лична карта.
3. В случай на подадено
и регистрирано по постоянен адрес заявление за
издаване на лична карта,
удостоверение може да се
издаде във всяко РУ, СДВР
и ОДМВР независимо от
обявения постоянен и настоящ адрес.

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ: За
упражняване правото на
глас за президентските
избори и за референдума
се издава едно общо удостоверение.
В случай на провеждане
на втори тур на избори
за президент и вицепрезидент на Р България ще
се издават нови удостоверения от 8 ноември
2016 година съгласно
описания по-горе начин
и време.
Удостоверения за заявен постоянен и настоящ
адрес се издават от общинската администрация.
Удостоверението се
издава, за да послужи
само пред секционната
избирателна комисия и е
валидно за изборния ден
6 ноември 2016 година и
за произвеждания национален референдум на 6
ноември 2016 година.
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„Да се знае, да се помни, че България е жива!" - Седмица,
посветена на народните будители в библиотеката на СУ "Хр.Ботев"
то, че посрещнахме един от
най-светлите български празници! Какво е първи ноември
днес? Ден, в който с трепет мълвим
имената на великите чеда на Майка
България и почитаме техните дела...
Дано никога да не ги забравяме...
В навечерието на 1 ноември – Ден
на народните будители, съвместно с
Даринка Иванова – учител по БЕЛ на
1б клас, организирахме и проведохме
в библиотеката и класната стая урок по
родолюбие за най-малките ученици. С
подходяща презентация и видео клипове, които бях подбрала, обърнахме
поглед назад в миналото, за да се
преклоним пред делата на стотиците
хиляди знайни и незнайни книжовници, просветители, светци, възрожден-

Е

ци, революционери, творци, борци и
герои за национално освобождение.
Момичетата и момчетата запомниха,
че Кирил и Методий са създатели, творци. Техните ученици Климент Охридски, Наум, Горазд, Сава, Ангеларий са
първоучители. Будителите пробуждат
съзнанието на народа през Възраждането и му помагат „да се събуди от
мрака на незнанието“. Със славата на
пръв будител на нацията е удостоен
Паисий Хилендарски. С особена почит
и уважение говорихме и за Софроний
Врачански, доктор Петър Берон, Васил
Априлов, Неофит Рилски. Научиха, че
будителите не са само книжовници,
духовници, учители и дарители, но

и борци за свобода, за национална
независимост. Сред най-почитаните от
тях са Георги Раковски, Васил Левски,
Христо Ботев, Георги Бенковски, Райна
Княгиня. Първокласниците запомниха,
че будители са творците и държавниците, които са развивали и защитавали
българския език, култура и национална
независимост като Иван Вазов, Захари
Стоянов, Стефан Стамболов и много
други. С интерес гледаха видео клипове, които им разказаха и показаха
как са се обучавали учениците в Даскал Ботьовото училище в Калофер и
взаимното училище в Габрово. Пяха
песента по стихове на Иван Вазов
„Аз съм българче“ и слушаха „Ден
на будителите“ от Ангелина Жекова.
Разгледаха „Рибният буквар“ на док-

тор Петър Берон, юбилейното издание
на „История славянобългарска“ от
Паисий Хилендарски и преписа, направен от ученици на нашето училище.
Видяха книгата за народните будители
„Памет българска“ и книгата с цитати
и рисунки за Васил Левски, написани
и създадени от учители, ученици и
първокласници. Отлично се справиха и
с поставените задачи в работните листи, които им бях подготвила. Госпожа
Иванова им показа и ги научи как да
поставят липсващата част от портретите на народните будители Раковски,
Левски и Ботев. Работиха внимателно
и старателно. Бързо се ориентираха и
побързаха да се справят с останалите

задачи. Правилно отговориха на въпроса „Кой създаде нашата азбука!“
и оцветиха ликовете на светите братя
Кирил и Методий. Запълниха с жълт
цвят посочена в условието на задачата
главна буква и откриха на коя дата през
месец ноември се чества празникът
на будителите. Нарисуваха и книжки.
Творческа атмосфера и ентусиазъм
обхванаха всички първокласници.
Логични и различни отговори получихме от тях и на зададените въпроси:
„Кои хора са будители?“ и „Кои са
съвременните будители?“. Вярваме,
че ще израснат достойни граждани на
нашата родина.
За пореден път в училищната библиотека урок по родолюбие проведохме
и с учениците от 3 б клас с класен
ръководител Деана Маринова. Чрез
подбраните от мен видео клипове,
заедно не само си припомнихме
делата на будителите и приноса им
за утвърждаването и оцеляването на
българския род, език и книжнина, но
и показахме, че сме патриоти, че обичаме България и се гордеем, че сме наследници на великите духовни водачи
на нашия народ. Всички третокласници
четоха изразително и с желание стихотворения на българските поети Добри
Христов, Ангелина Жекова, Цветан
Ангелов, Лъчезар Станчев, Асен Босев,
Георги Авгарски, Младен Исаев, Петя
Йорданова, Асен Разцветников, Никола Фурнаджиев и Атанас Звездинов,
посветени на народните будители,
от книги, които им бях осигурила и с
които разполага нашата библиотека.
Прочетоха откъс и от единственото
запазено полемическо съчинение от
Черноризец Храбър - „За буквите“,
вероятно писано в края на 9 век, около
893 година. Не срещнаха затруднения
с непознатите текстове, а се стараеха с
разбиране и емоционално да предадат
на всички, които ги слушат, чувствата
и преклонението на поетите, отразени
в техните творби. С уважение поеха в
ръцете си портретите на народните
будители и за всеки от тях имаха готов
отговор какви са делата му и неговите заслуги към българския народ и
отечество. Учениците разбираха, че
първи ноември е ден на тези народни

чеда, които правят света по-духовно
място. Будителите са като пътеводни
звезди, които променят съдбата на
България към по-добро. Третокласниците осъзнаваха, че силата на една
нация е в образованието, в културата,
в грамотността.
В УИКИПЕДИЯ четем, че в съчинението „За буквите" Черноризец Храбър
„опровергава твърденията на триезичниците, като остроумно съчетава
богословски и исторически аргументи.
Съумява да намери точни отговори на
наболели въпроси, от които в конкретния исторически момент е зависела
българската държавна, църковна и
културна независимост.“ За да изразим своето дълбоко уважение към този
средновековен български духовник и
писател, съвместно с Ценка Маринова
– преподавател по математика, организирахме и проведохме през седмицата
на народните будители в училищната
библиотека, есенен математически
турнир „Гъвкава мисъл и остър ум!“,
посветен на Черноризец Храбър. В него
участваха учениците от 5а клас и 5б
клас. Тяхната изява наблюдаваха Ди-

яна Станкова – директор на СУ „Христо
Ботев“ и Тодорка Карастоянова - зам.директор по учебно-възпитателната
работа в училище. Преди да започнат
решаването на любопитните въпроси
и задачи от турнира, петокласниците,
ставайки на крака и слушайки тържествените звуци на националния
химн, си припомниха кои са народните
будители от презентацията, която
им представих и се преклониха пред
тяхното дело. Знаем, че добрата
логическа задача е добра тренировка
за мозъка. Затова момичетата и
момчетата се амбицираха да докажат,
че наистина мислят логично. Бяха
разпределени чрез жребий в екипи с
математическо название: „Квадрат“,
„Кръг“, „Триъгълник“и „Правоъгълник“. Всеки екип получи свитък със
задачи, предварително подбрани от
мен и одобрени от госпожа Маринова
и побърза в рамките на определеното
време да реши и открие верните
отговори на възможно по-голям брой
от тях. Размениха свитъците с друг
екип и се постараха да се самооценят.
След това г-жа Маринова разкри на

петокласниците верните отговори с
изработена от нея презентация. При
оценяването от всеки екип бе определен наблюдател, който да следи да не
се допусне грешка при сумирането на
точките от правилно решените задачи.
За своето старание екипите, събрали
най-много точки в класирането, получиха ръчно изработени медали за
първо, второ и трето място. Убедени
сме, че самооценяването е много
полезно за подпомагане способността на учащите да анализират своята
собствена работа и да формират
преценки за нейните слаби и силни
страни. Турнирът приключи емоционално и тържествено. Разделихме се с
приповдигнат дух, убедени, че колкото
по-трудна задача успем да решим,
толкова по-остър става умът ни.
Надявам се, че успяхме да отбележим този празник подобаващо. Ще
продължаваме да отдаваме заслужена
почит на народните будители, съхранили и след това предали ни книжовното
богатство и обичта към родното.
Анка КОЗАРЕВА,
Библиотекар

В Главиница почетоха народните будители Отмина и празникът на с.Сокол
Дончо ДОНЧЕВ
ело Сокол поддържа една
хубава традиция, запазена отпреди десетилетия.
Всяка година сборът - "Празник
на моето село", се провежда през
първата събота на месец ноември,
на който се събират да празнуват заедно – всички роднини и
приятели на соколци. Тази година празникът се състоя на 29
октомври - заради предстоящите
президентски избори. Той беше
организиран и проведен под ръководството на служителите от
Кметството и местното читалище.
Организаторите бяха се погрижили
всеки да почувства атмосферата на
един истински празник.
Събитието бе открито с приветствие към всички присъстващи от
кмета на селото Иванка Дончева.

С

о повод Деня на народните будители и
по инициатива на НЧ
"Христо Ботев-1940 г." в
град Главиница, ученици,
учители, представители
на Общинския съвет, общинската администрация и
много граждани се поклониха и поднесоха цветя пред
бюст-паметника на Васил
Левски, който се намира
в двора на едноименното
средно училище, информира
Диана Карачорова, секретар на читалището.
"Да се знае, да се помни, че
България е жива! На будителите скромни българинът китка
свива", допълни още тя. “ТГ”

П

ставител на Община Главиница
с присъствието на кмета Неждет
Джевдет, който поднесе на г-жа
Дончева Поздравителен адрес и
огромна кошница със свежи цветя
в знак на уважение към жителите
на село Сокол. В последвалото

късмет за жителите и гостите на
селото.
Празнично хора се изви на
площад, а за доброто настроение
на всички се погрижиха великолепните музиканти от оркестър
„Еделвайс” от Силистра с ръководител Валентин Сарафов. Тук
бяха и виртуозните танцьори от
читалището на с. Калипетрово,
чието прекрасно представяне
въодушеви още повече присъстващите да се хванат на голямото
празнично хоро.
Сърдечни благодарности организаторите отправят към новия
общински кмет Неждет Джевдет
за проявеното уважение към жителите и празника на село Сокол,
а също и на спонсорите - Община
Главиница и ЗК „Сокол – 92", с.
Сокол.
Благодарят и на всички, които
За пръв път този празник беше поздравление общинският кмет със своето присъствие направиха
удостоен с внимание и от пред- пожела много здраве, щастие и празника истински и смислен.
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Президентски избори и национален референдум-2016

Да гласуваме за бъдещето на България с номер 17 в бюлетината!
ГЕРБ-Тутракан проведе
своята позитивна кампания в населените места
на общината. Срещнахме се с жителите им
и представихме предимствата на нашата
кандидат президентска
двойка.
На проведените срещи
всички гледахме в една
посока - предстоят ни
важни избори, на които
трябва да гласуваме
разумно и информирано,
за да продължи България
да се развива нормално,
в полза на своите граждани.
Развитието на страната ни минава през
президентските избори
и затова е важно да подкрепим Цецка Цачева и
Пламен Манушев с номер
17 в бюлетината!
Ние залагаме на развитието на различни сектори в държавата. Както политическа партия
ГЕРБ никога не е делила
хората, така и Цецка
Цачева като президент
ще бъде обединител на
всички българи!

Аз чета изразително!

о повод 1 ноември - Ден на
народните будители, Библиотеката при НЧ "Просвета - 1940 г." в с. Стефан Караджа
бе посетена от второкласниците от
ОУ "Отец Паисий" с класен ръководител Венелина Илиева, съобщават
от културната институция.
Най-напред учениците са изготвили постер с портрети на народни
будители, след което е проведен
конкурс за най-изразително чете-

П

не. Победителят в конкурса - Ерен
Ердинч Амди, е награден с Грамота
ецата от Дети читателски дневник, а всички
ска градина "Патиостанали ученици са получили
ланчо" в Тутракан
книгоразделители и "Молбата на
книгата", която са обещали да поднесоха цветя пред
паметниците на Христо
спазват, когато четат книжки.
И още - в библиотеката, уче- Ботев в едноименното
ниците са чели и някои от стихотворенията на големия български
писател Иван Вазов.

Д

училище и на големия
български писател Николай Хайтов в Деня на
народните будители.
Снимки: "Патиланчо"
“ТГ”

“ТГ”

очно в Деня на народните будители
- 1-ви ноември, бяха
поставени информационни табели с надпис на
български и английски
език, които ще насочват
гостите и жителите на
Нова Черна към читалищната библиотека.
"Благодарим на екипа
на "Глоб@лни библиотеки
България" за доставя-

Т

нето на табелите, на
Община Тутракан, на
кмета Нехат Юсмен, на
работниците Виолета
Вълева и Ваньо Георгиев
от Кметство Нова Черна,
които монтираха табелите на значими за всички
посетители места" - с
удовлетворение от новата придобивка сподели
библиотекарят Радка
Стефанова.
“ТГ”
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Тодор ТОДОРОВ, Треньор на ФК "Трансмариска" (Тутракан):

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

За футбола - с любов от децата!
от стр. 1 но във физкултурните салони в детските заведения
юношески и мъжки отбор.
през по-студените сезони
Новата инициатива, в и на спортните площадки
която главен изпълнител - през лятото.
във футболните занимания
Целта е най-младото
е Тодоров, се осъществява поколение да се запознае
с деца от ДГ "Славянка", ДГ с футболната игра. "Пам"Полет" и ученици от 1-ви перс групи" се наричат
до 4-ти клас от СУ "Йордан тези занимания в останаЙовков". Занятията, които лите страни по света.
са по лицензирана футболОт Тодор Тодоров науна програма на УЕФА, се чаваме, че заниманията на
водят по два пъти седмич- децата са от типа "Бързи,

смели, сръчни", т.е освен
с футбол, на тях им се
предлагат и други интересни игри. Позитивното
мислене, комуникация, пъргавина, гъвкавост, дрибъл,
скорост се отработват в
заниманията с момичетата и момчетата.
От бургаския Детски
футболен клуб "Звездичка"
са предоставили специални материали и пособия
- малки футболни врати,

малки футболни топки и
други.
По-дългосрочната идея е,
ако интересът на децата
към футболната игра и
спортните занимания се
засили - да се построи изкуствена площадка в една
от детските градини.
И още една идея има Тодоров - треньорската щафета да се поеме от млади
момчета от тутраканския
футболен отбор.

Започна традиционната Признават риболова за трудов стаж
акция „Зима” Р
Н

а 1 ноември в Силистренска област,
както и в цялата
страна, стартира традиционната акция на пътна
полиция „Зима”. Тя ще
протече на три тематични етапа, насочени
към отделните категории
участници в движението.
През периода 0110.11.2016 г. дейността
на пътна полиция ще бъде
фокусирана към превенция
над поведението на водачите на пътни превозни
средства – основно велосипеди и каруци, чрез провеждане на кампанията „С
безопасно пътно превозно
средство през зимата”.
Ще се следи за спазване
на въведените ограничения
за движение на велосипеди,
каруци и селскостопанска
техника по определени пътища, както и за движещи
се превозни средства без
необходимото оборудване,
използване на светлоотразителни жилетки от велосипедистите и др. Датата
2 ноември ще бъде обявена
за Ден без велосипедисти
– жертви на пътя.
Вторият тематичен
етап под наслов „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя” ще протече
в периода 11-20.11.2016 г.
Ще се извърша активен
контрол за спазване от
пешеходците на правилата
за безопасно пресичане,
както и за даване от водачите на предимство на

пешеходците на пешеходните пътеки. В рамките
на този етап датата 16
ноември ще бъде обявена
за Ден без пешеходци –
жертви на пътя, а на 20
ноември ще се отбележи
Световния ден за възпоминание на жертвите от
ПТП.
„Безопасно шофиране
през зимата” е мотото на
третия тематичен етап
на акция „Зима”, който
ще се проведе в дните
21-30.11.2016 г. Пътните
полицаи ще извършват
засилени проверки на техническата изправност на
автомобилите и на осветителните им системи,
над поведението на пътниците, както и на водачите на пътни превозни
средства, в т.ч. и спрямо
пешеходците. Датата 30
ноември ще бъде обявена
за Ден без водачи и пътници в моторните превозни
средства – жертви на
пътя.
От началото на 2016
г. до 28.10.2016 г. в Силистренска област са
регистрирани 322 пътнотранспортни произшествия, 100 от които
тежки. Загинали са 14
граждани, а ранените
са 130.
За същия период на
миналата година автопроизшествията са били
354, 101 от които тежки.
Загинали са 14 и са ране“ТГ”
ни 134 граждани.

ПОКАНА
За свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност "Местна инициативна
група "Източна Дунавска Елиа"
На основание чл.26 , ал.1 от Устава на Сдружение
с нестопанска цел с обществено полезна дейност
"Местна инициативна група "Източна Дунавска Елиа",
Управителният съвет кани всички свои членове на
Общо събрание, което ще се проведе на 15.11.2016
г. ноември 2016 г. от 17:30 часа в заседателна зала,
ет.2 в сградата на Община Тутракан, находяща се
на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при
следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Промяна на наименованието на сдружението.
2. Приемане на нов Устав на сдружението.
3.Разни.
Приложение: Проект на нов Устав.
Пояснение: Съгласно чл.28 от Устава на сдружението, ако в определения начален час липсва кворум,
събранието се отлага с един час по-късно при същия
дневен ред и на същото място.

ɢɛɨɥɨɜɧɢɬɟ ɢɡɥɟɬɢ ɳɟ
ɫɟ ɩɪɢɡɧɚɜɚɬ ɡɚ ɬɪɭɞɨɜ ɫɬɚɠ Ɍɨɜɚ ɪɟɲɢ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɬ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɜ
Ȼɪɸɤɫɟɥ ɋɩɨɪɟɞ ɧɨɜɨɜɴɜɟɞɟɧɢɟɬɨ ɜɫɟɤɢ ɜɴɞɢɱɚɪ ɳɟ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɡɚɹɜɢ ɞɨ  ɢɡɥɟɬɚ
ɝɨɞɢɲɧɨɤɨɢɬɨɳɟɦɭɫɟɜɨɞɹɬɤɚɬɨɪɚɛɨɬɧɢɞɧɢ
Ɂɚ ɰɟɥɬɚ ɨɛɚɱɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɝɢ ɧɚɧɚɫɹ ɜ ɪɢɛɨɥɨɜɧɢɹ ɫɢ
ɛɢɥɟɬ ɚ ɜ ɤɪɚɹ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ
ɞɚ ɩɨɞɚɞɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɇɈɂ
ɫɤɨɩɢɟɞɨɂȺɊȺɁɚɞɚɧɹɦɚ
ɢɡɦɚɦɢɪɢɛɨɥɨɜɧɢɬɟɢɡɥɟɬɢ
ɳɟɫɟɩɨɞɩɟɱɚɬɜɚɬɤɚɬɨɛɥɚɧɤɢɬɟ ɡɚ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɴɱɧɢ Ɂɚ
ɰɟɥɬɚ ɜɫɟɤɢ ɜɴɞɢɱɚɪ ɬɪɹɛɜɚ
ɞɚɧɚɦɟɪɢɜɪɚɣɨɧɚɧɚɪɢɛɨɥɨɜɧɢɹ ɫɢ ɢɡɥɟɬ ɜɟɞɨɦɫɬɜɨ
ɪɚɡɩɨɥɚɝɚɳɨɫɩɟɱɚɬɤɨɟɬɨɞɚ
ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚɩɨɫɟɳɟɧɢɟɬɨ
ɧɚɦɹɫɬɨɬɨ
ɂɧɫɩɟɤɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɂȺɊȺ
ɫɴɳɨɳɟɧɨɫɹɬɩɟɱɚɬɢɜɫɟɛɟ
ɫɢ Ɍɴɣ ɤɚɬɨ ɨɛɚɱɟ ɫɟ ɩɨɹɜɹɜɚɬ ɨɬ ɞɴɠɞ ɧɚ ɜɹɬɴɪ ɧɟ
ɛɢɜɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɱɢɬɚ ɧɚ ɬɹɯ

Ɍɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɬɴɪɫɹɬ ɝɚɪɢ
ɚɜɬɨɝɚɪɢ ɯɨɬɟɥɢ ɩɢɜɧɢɰɢ ɢ
ɞɪɭɝɢ ɨɛɟɤɬɢ ɤɴɞɟɬɨ ɦɨɠɟ
ɞɚ ɢɦɚ ɩɟɱɚɬɢ ɉɪɢ ɪɢɛɨɥɨɜ
ɜ Ƚɴɪɰɢɹ ɤɨɹɬɨ ɟ ɟɞɧɚ ɨɬ
ɧɚɣɦɚɫɨɜɨ ɩɨɫɟɳɚɜɚɧɢɬɟ
ɞɟɫɬɢɧɚɰɢɢ ɨɬ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ
ɪɢɛɨɥɨɜɰɢ ɳɟ ɜɚɠɢ ɢ ɦɢɬɧɢɱɟɫɤɢ ɢɥɢ ɝɪɚɧɢɱɟɧ ɩɟɱɚɬ
ɭɞɚɪɟɧ ɧɚ Ʉɉɉɬɨ ɫ ɩɨɞɩɢɫ
ɧɚ ɞɥɴɠɧɨɫɬɧɨɬɨ ɥɢɰɟ Ⱦɨɫɬɚɬɴɱɧɨ ɟ ɞɚ ɩɨɤɚɠɟɬɟ ɱɟ
ɧɨɫɢɬɟɜɴɞɢɰɢɜɤɨɥɚɬɚ
ɏɚɪɱɨɜɟɬɟ ɡɚ ɬɚɤɴɦɢ ɞɨ
 ɥɟɜɚ ɳɟ ɫɟ ɩɪɢɡɧɚɜɚɬ
ɡɚɪɚɡɯɨɞɢɧɹɦɚɞɚɩɨɞɥɟɠɚɬ
ɧɚɞɚɧɴɱɧɨɨɛɥɚɝɚɧɟɪɟɲɢɯɚ
ɨɳɟɟɜɪɨɞɟɩɭɬɚɬɢɬɟɜȻɪɸɤɫɟɥɐɟɥɬɚɟɞɚɫɟɫɬɢɦɭɥɢɪɚ
ɫɟɤɬɨɪɴɬ ɧɚ ɬɴɪɝɨɜɢɹɬɚ ɫ
ɪɢɛɨɥɨɜɧɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɇɨɜɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɥɢɡɚɬ ɜɟɞɧɚɝɚ ɜ ɫɢɥɚ ɂɦɚɥɨ ɟ ɢɞɟɹ
ɞɚɫɟɩɪɢɡɧɚɜɚɬɢɢɡɥɟɬɢɫɴɫ
ɡɚɞɧɚ ɞɚɬɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɬ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɢ ɧɨ ɟ
ɛɢɥɚɨɬɯɜɴɪɥɟɧɚ
“ТГ”

На 17 декември 2016 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
7:30 - Отпътуване. Пристигане в Букурещ около
10 часа.
По желание на групата-организирано посещение
на Парламента / Двореца на Чаушеску/ - втората
по големина административна сграда в света след
Пентагона /заявява се предварително/.
Панорамна автобусна обиколка на града: Кралския
дворец, Народния театър, Университета, площада
на Революцията, Триумфалната арка и други.
13:00 - Отпътуване за търговски комплекс
“Baneasa Shopping city “ и Ikea . Свободно време за
предколедно пазаруване в търговска зона Баняса.
17:30 - Отпътуване към центъра - пешеходна
разходка в сърцето на Букурещ, за да се насладим
на красивото коледно осветление и настроение.
Посещение на старата, историческа част на града
- пеша: Княжеската църква, останки от княжеския
дворец, крепостта Букурещ, дала името на града,
Манук хан, улица Габровени, Смърдан, Липскани.
18:30 - Отпътуване от Букурещ
21:00 - Пристигане
Цена: 45 лв.
Цената включва: транспорт, пътни такси,
панорамна обиколка на Букурещ, застраховка
“Медицински разходи и злополука в чужбина”, екскурзоводско обслужване
Цената не включва: Вход за Палата на Парламента - 35 леи за възрастни
1 леа = 0,45/0,50 лв.
Необходими документи:
- валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с
единия родител – нотариално заверено пълномощно
от липсващия родител
За записвания:
Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0895 425453

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

СЪОБЩЕНИЕ
№ 49/28.10.2016 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 №33/27.10.2016
год. за строителство на ”Стопанска сграда - сеновал”
от Главния архитект на Община Тутракан на „Елвира
НН” с управител Николай Василев Николов в поземлен
имот №103004 в землището на с.Цар Самуил, местност: ”Акар гьол”.
2. Със Заповед № РД-04-1384/27.10.2016 год. на Кмета на Община Тутракан е одобрен проект: Подробен
устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/
към Комплексен проект за инвестиционна иницатива
/КПИИ/ в обхват на един поземлен имот № 103004 в
землището на с.Цар Самуил, Начин на трайно ползване:
Стопански двор, местност: ”Акар гьол”. Възложител
и собственик на проекат е „ЕЛВИРА НН” ООД, ЕИК
202768278 с управител Николай Василев Николов.
С изработеният ПУП-ПЗ са посочени ограничителни
линии на застрояване съответно на 3,0 м от северната, източната и южната имотна граница, а със западната съвпада. Имота се отрежда за „Производствени
и складови дейности”.
Предвидено е изграждане на ново строителство.
Една трета от предвиденото озеленяване трябва
ще бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.
Частите на комплексния проект подлежат на обжалване пред Административен 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/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 48/21.10.2016 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 19.10.2016
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект на:
„Селскостопанска сграда и монтаж на инсталация за
производство на ел.енергия с инсталационна мощност
до 30kW на покрива на сградата”
Местонахождение: поземлен имот с № 008024, местност „КЕРКЕЗЕ ЯМАДЖА” в землището на с.Сяново.
Визата е издадена на „ЕВРО 2002” ООД,
гр.Силистра, ул.”Добруджа”№ 3А
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
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 50/28.10.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че е издадена Заповед № РД-04-1383/27.10.2016 год. на
Кмета на Община Тутракан с разрешение да се възложи
изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План
за регулация /ПР/ за част от улица с о.т.22-21-36 и
урегулирани поземлени имоти: I, II, III, IV, V, VI и VII в кв.15
от действащия Кадастрален и регулационен план на
с.Търновци, одобрен със Заповед № 3649/05.07.1955 год.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

ТАЛОН
ƏƈƉƍƏƗƓƈƚƕƈƖƉƧƊƈ
Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи

7

ХОБИ
СМЯХ

ɋɴɩɪɭɡɢɫɚɧɚɩɚɡɚɪ
 ɋɤɴɩɢ ɭɬɪɟ ɟ ɪɨɠɞɟɧɢɹɬ
ɞɟɧɧɚɦɚɣɤɚɦɢɤɚɡɜɚɠɟɧɚɬɚɄɚɤɜɨɞɚɣɤɭɩɢɦ"Ɍɹɨɛɢɱɚ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɭɪɟɞɢ
Ʉɚɤɜɨɳɟɤɚɠɟɲɡɚɫɬɨɥ"
ɩɪɟɞɥɚɝɚɫɴɩɪɭɝɴɬ

Ƚɨɫɩɨɠɨɞɚȼɢɩɨɤɚɧɹɧɚ
ɜɟɱɟɪɹ"
ɋɥɟɞɧɟɹɦ
Ɍɨɝɚɜɚɧɚɤɢɧɨ"
 ɋɜɚɥɹɦ ɫɢ ɮɢɥɦɢɬɟ ɨɬ
Ɂɚɦɭɧɞɚ
Ⱦɚɨɬɢɞɟɦɭɧɚɫɞɚɩɨɝɥɟɞɚɦɟɬɟɥɟɜɢɡɢɹ"
 Ⱥɡ ɫɢ ɢɡɯɜɴɪɥɢɯ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚɩɪɟɞɢɞɜɟɝɨɞɢɧɢɞɚɜɚɬ
ɫɚɦɨɬɴɩɨɬɢɢ
 Ɇɨɠɟɦ ɞɚ ɩɨɝɥɟɞɚɦɟ
ɫɧɢɦɤɢ"
Ⱦɚɝɥɟɞɚɦɧɟɩɨɡɧɚɬɢɦɴɠɟ
ɢɠɟɧɢ"Ɍɴɩɨ
Ʉɚɤɜɨɢɫɤɚɲɫɬɚɪɱɟ"ɩɨɇɟɦɨɝɚɞɚɪɚɡɛɟɪɚɤɚɤɜɨ ɩɢɬɚɥɚɁɥɚɬɧɚɬɚɊɢɛɤɚ
ɯɚɪɟɫɜɚɬɟ
 ɂɫɤɚɦ ɫ ɩɟɧɫɢɹɬɚ ɞɚ ɫɢ
 ɋɟɤɫ ɇɨ ȼɚɫ ɹɜɧɨ ɧɟ ȼɢ ɤɭɩɹɆɟɪɰɟɞɟɫɤɚɡɚɥɯɢɬɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚ
ɪɢɹɬ ɫɬɚɪɟɰ ɢ ɫɢ ɨɫɢɝɭɪɢɥ
ɛɟɡɫɦɴɪɬɢɟ
Ʉɚɤɞɚɬɟɩɨɡɧɚɹ"
 ɓɟ ɛɴɞɚ ɜ ɫɢɧɢ ɞɠɢɧɫɢ
Ɂɜɟɪɫɤɢ ɫɬɭɞ ɇɚ ɜɪɚɬɚɬɚ
ɪɴɫɬ  ɫɦ ɬɟɝɥɨ  ɤɝ Ⱥ ɫɟ ɡɜɴɧɢ Ɇɴɠɴɬ ɨɬɜɚɪɹ ɢ
ɚɡɬɟɛ"
ɜɢɠɞɚ ɬɴɳɚɬɚ  Ȼɚɛɟ ɤɚɤɜɨ
ɓɟɛɴɞɚɜɫɜɟɬɥɨɹɤɟɳɟ ɩɪɚɜɢɲɜɬɨɡɢɫɬɭɞɧɚɜɴɧ"ə
ɧɨɫɹɤɚɧɬɚɪɢɪɭɥɟɬɤɚ
ɞɚɫɟɩɪɢɛɢɪɚɲɜɤɴɳɢ
ȼɱɟɪɚ ɝɥɟɞɚɯ ɫ ɛɢɧɨɤɴɥ
ɤɚɤ ɫɟ ɫɴɛɥɢɱɚ ɦɥɚɞɚɬɚ ɫɴɫɟɞɤɚ ɋɭɬɪɢɧɬɚ ɪɚɧɨ ɫɟ
ɡɜɴɧɢ ɧɚ ɜɪɚɬɚɬɚ Ɉɬɜɚɪɹɦ
ɝɥɟɞɚɦɬɹ
 ȼɢɞɹ ɥɢ ɜɱɟɪɚ ɤɴɞɟ ɫɢ
ɫɥɨɠɢɯɱɨɪɚɩɨɝɚɳɧɢɤɚ"
ɀɟɧɚɤɴɦɦɴɠɚɫɢ

Продажби

Продавам 24 дка земя в с. Белица, в местността
 Ɍɪɹɛɜɚɬ ɦɢ ɩɚɪɢ Ɂɚ ɦɚɧɢɤɸɪ ɩɟɞɢɤɸɪ ɟɩɢɥɚɰɢɹ "Кулака".
Цена - 2000 лв./дка, подлежи на договаряне.
ɩɪɢɱɟɫɤɚɡɚɝɪɢɦɨɜɟɡɚɤɨɡЗа доп.информация на тел.: 0888 780 422
ɦɟɬɢɤɚ
ȺɚɡɫɴɦɤɴɫɦɟɬɥɢɹɊɨɞɢɥ
ɫɴɦɫɟɤɪɚɫɢɜ
Продавам апартамент в гр.Балчик, намира се на етаж
втори в сграда с три жилищни етажа. Във входа има 6
Ɇɢɦɟɞɚɜɴɪɜɢɦɭɧɚɫɞɚ апартамента. Сградата е тухлена със стомано-бетонна
ɫɟɱɭɤɚɦɟ
конструкция, въведена в експлоатация през 2000 год.
ɇɟɫɴɦɆɢɦɢ
Апартаментът е 131 кв.м, изба - 12 кв.м. и общи час Ⱦɨɛɪɟ ɞɟ ɧɟ ɜ ɬɨɜɚ ɟ ти - 10 кв.м. Разполага с: кухня, трапезария, голям хол,
ɜɴɩɪɨɫɴɬ
голяма и малка спалня, просторен коридор, два балкона,
два санитарни възела. Продава се с обзавеждането.
Ɇɴɠ ɢ ɠɟɧɚ ɨɬɫɤɨɪɨ ɧɚ
Цена: 140 хил.лв.
ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɱɭɠɛɢɧɚ ɀɟɧɚɬɚ
За контакт: Георги Борисов, тел: 0887 447256, 0882
ɩɢɬɚɂɤɚɤɧɚɩɚɡɚɪɭɜɚɤɚɬɨ 079600
ɧɟɡɧɚɟɲɟɡɢɤɚ"
ȼɞɢɝɧɚɯɫɢɬɟɧɢɫɤɚɬɚɩɨɤɚɡɚɯɫɢɪɟɛɪɚɬɚɢɢɡɝɪɭɯɬɹɯ
Ȼɨɠɟɞɨɛɪɟɱɟɧɟɬɟɩɪɚɬɢɯɡɚɹɣɰɚ

ɂɦɚɦ ɱɭɜɫɬɜɨɬɨ ɱɟ ɛɨɥɲɢɧɫɬɜɨɬɨ ɨɬ ɯɨɪɚɬɚ ɫɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɜɄɢɬɚɣ
ɋɚɦɨ ɦɴɠɟɬɟ ɩɨɞ ɱɟɯɴɥ
ɫɥɭɲɚɬɠɟɧɢɬɟɫɢɂɫɬɢɧɫɤɢɹɬ ɦɴɠ ɫɚɦ ɪɟɲɚɜɚ ɤɨɝɚ ɞɚ
ɧɟ ɩɢɟ ɫ ɩɪɢɹɬɟɥɢ ɢ ɤɨɝɚ ɞɚ
ɢɡɦɢɟɱɢɧɢɢɬɟɇɚɥɢɫɤɴɩɚ"

ТГ

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

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

"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

СУДОКУ

3 - 9.11.2016 г.
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На 1-ви ноември си спомнихме
будителите български

ɇɨɜɨɱɟɪɧɟɧɫɤɢɬɟɭɱɟɧɢɰɢɩɨɫɟɬɢɯɚɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹɦɭɡɟɣ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɜɢɧɨɟɦɜɪɢ

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Днес отбелязахме Деня на
народните будители с ученици от 5 до 8 клас! Посетихме
музеите и църквата "Свети
Николай" в града! Денят мина
в разходки и забавления!" така написаха на 1-ви ноември във "Фейсбук" ученици и
учители от ОУ "Св.Св.Кирил
и Методий", с. Нова Черна.
Всъщност, те бяха част от
посетителите на тутраканските музеи, които в този
ден бяха отворили врати за
всички желаещи да научат

нещо повече за културноисторическото наследство
на Тутракан, за народните
будители на крайдунавския
град в различните области
- образование, изкуство,
култура.
1-ви ноември е и Ден на
българската журналистика.
Припомняме, че след една
година ще се навършат 130
години от излизането на
първият тутракански вестник - "Бряг", който поставя
началото на печатното дело
в града. Първият му брой
е пуснат на 6 септември

литература. През 1907-1908
г. тук се отпечатва култовото списание “Мисъл”,
редактирано от д-р Кръстьо Кръстев и Пею Яворов.
Други периодични издания,
излезли от печатницата са

1887 г.
И още - в края на ХIХ и
в първото десетилетие
на ХХ век, Тутракан се
утвърждава като едно от
най-значимите средища на
българското книгопечатане
и книгоиздаване в Североизточна България. Най-голяма
и модерна е печатницата на
Никола Мавродинов, която
е основана през 1898 г. За
времето до 1913 г. в нея се
отпечатват 11 периодични
издания и над 60 книги художествена, историческа, социологическа и философска

сп. “Книгописец”, сп. “Нова
струя” с редактор-издател
Ана Карима, теософското
списание “Пътът” и др. В
печатницата се печатат и
излизащите по това време
местни вестници „Брани-

тел”, „Тутракански вести”,
„Тутраканец”, „Ръководител” и „Тутракански общински вестник”.
И ако се върнем отново в
днешни дни ще отбележим
за историята, че в редакцията на в. "Тутракански глас"
бе получен Поздравителен
адрес от кмета на Община Тутракан д-р Димитър
Стефанов по повод Деня на
народните будители.
Същият ден, Великотърновският Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов" представи
на тутраканска сцена мюзикъла "Българи от старо
време" по едноименната
повест на Любен Каравелов
със специалното участие
на танцова формация "Дунавска младост" при НЧ
"Н.Й.Вапцаров-1873". (на сн.)

Екскурзия за победителите в конкурса "Клас на годината"

края на м.октомври
за двата класа-победители в конкурса
"Клас на годината" през
учебната 2015/2016 г. бе

В

организирана екскурзия.
Посещението в двореца
"Евксиноград" край черноморската столица Варна бе тяхната награда,

информира секретарят
на Местната комисия за
борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолет-

ните към Община Тутракан (МКБППМН) Тодорка
Ангелова. Комплексът е
бил лятна резиденция на
монарсите, управлявали
България след освобождението от османско
владичество (1878 г.) –
Александър Батенберг,
Фердинанд и Борис III.
Класовете-победители допуснали най-малко
неизвинени отсъствия,
според критериите на
конкурса, са VIа от СУ
„Йордан Йовков” с класен ръководител Веселина Дякова и VIIIб от СУ
„Христо Ботев” с класен
ръководител Игор Шербанов.
На екскурзията учениците са придружавани
от представители на
училищните ръководства
и членове на МКБППМН.
Конкурсът продължава
и през тази учебна година. "Очакваме най-добрите и този път" - допълни
Ангелова.
“ТГ”

Честит рожден ден
и да почерпят:

4 ноември - Румяна УЗУНОВА, Касиер, ДГС-Тутракан
4 ноември - Зейнеб ЯХЯ, Мед.сестра, ОДЗ "Полет", с.
Цар Самуил, община Тутракан
5 ноември - Костадин МАНЕВ, Кмет на с. Белица,
община Тутракан
5 ноември - Карин ИВАНОВА, ДТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
5 ноември - Едис НИЯЗИ, Ст.счетоводител, Община
Главиница

6 ноември - Росица ЦОНЕВА, ст.счетоводител, Община
Главиница
6 ноември - Йозджан ШАБАН, Общински съветник,
ОбС-Главиница
8 ноември - Пресила БОЯНОВА, ДТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
8 ноември - Димитра ЕФТИМОВА, Гл.спец. "Бюджет",
Община Тутракан

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

