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Президентски избори`2016

На 13 ноември - балотаж!

Вашият
глас!

В Силистренска област води
кандидат-президентската двойка
на ПП ГЕРБ
Цецка Цачева - Пламен Манушев
Калина ГРЪНЧАРОВА
първия тур на изборите за пети президент на България
избирателната активност
в Силистренска област
е 54.77%, а за участие в
националния референдум –
42.29%, сочат данните на
Районната избирателна
комисия. На практика, не
се оправдаха прогнозите
за по-висока избирателна

В

активност, тъй като преди пет години тя е била –
54,23 на сто.
Изборният ден е преминал
в спокойна обстановка няма постъпили сигнали за
инциденти и нарушения на
обществения ред, информират от ОДМВР-Силистра.
От там осигуриха охраната при транспортирането
на изборните материали от
на стр. 4

Позиция

Войнишки паметник
Гласувайте според откриха в село Белица
вашите собствени убеждения!
Бъдете СВОБОДНИ!
хора в България. И бих се
радвала, ако го прочетат
хората, с които сме различни по вяра, но сме напълно еднакви физически,
изпитваме сходни емоции,
имаме еднакви желания и
потребности. Ние с вас
сме ЕДИН НАРОД! Никой
по никакъв начин не може
да ни казва кога какво да
правим. Живеем в демократично общество, за което
са дали живота си много
хора преди нас. Нека го ценим и уважаваме извоюваната свобода. Гласувайте
според вашите собствени
убеждения. Вие сте разумни
Д-р Диана БОЙЧЕВА
и честни хора! Не позволяскам да напиша това, вайте да ви манипулират.
защото горещо же- Възползвайте се от своя
лая промяна, която да избор! Бъдете СВОБОДНИ!
подобри живота на всички
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Абонамент'2017
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Абонирайте се в пощите и редакцията
на ул.”Трансмариска” 6, ет.3

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Текущи въпроси обсъдиха
общинските съветници на
Главиница

ɧɚɫɬɪhhh

Две тутракански ученички
спечелиха спипендии от
фондация "Комунитас"

ɧɚɫɬɪhhh
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РЕГИОН

НОВИНИ
ОТКРИВАНЕ НА ДВА ЦЕНТЪРА В
ТУТРАКАН ПРЕДСТОИ
Официалното откриване на Центъра за деца от
семеен тип и Центъра за социална рехабилитация и
интеграция ще се осъществи на 16 ноември от 10:00
часа, информираха от общинската администрация. За
събитието се очакват да пристигнат представители
на социалното министерство, областната управа, Държавната агенция за закрила на детето и др.
ПРИЕМАТ СЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА БЮДЖЕТ`2017
НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Със заповед №2001/3.11.2016 г. кметът на община
Главиница Неждет Джевдет открива процедура по съставяне на проект за бюджет на общината за 2017 г.
Предложенията на местната общност се събират при
директора на Дирекция "Обща администрация".
НОВА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Правителството прие решение, с което признава
Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ за представителна организация в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
за срок от три години.
Основните цели на организацията са да защитава
гражданските права на хората с увреждания и да създава условия за тяхната интеграция и социално включване.
Основен акцент в дейността на сдружението е популяризирането на спортовете, практикувани от хората
с увреждания, както и подпомагането им да изберат
подходящ за тях спорт.
Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към МС. Членуващите
в него неправителствени организации допринасят за
формиране на държавната политика в областта и имат
съществена роля за усъвършенстване на нормативната
уредба.
ОБЩИНИТЕ ПОЛУЧАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ
13 МЛН.ЛВ. ЗА ОПИТИМИЗАЦИЯ НА
УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА
Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 13 183 875 лв. по бюджетите на
общините.
Средствата са предвидени по бюджета на МОН за
финансово осигуряване на дейности по модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата,
детските градини и самостоятелни общежития“ от
националната програма „Оптимизация на училищната
мрежа“. С тях ще бъдат изплатени обезщетения за
юли и август 2016 г. при намаляване на числеността на
персонала поради промяна в структурата и състава му,
както и за обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Включени са и
обезщетения на персонала при преструктурирането на
мрежата чрез закриване или преобразуване на училища,
детски градини и общежития.
КРИМИНАЛЕ
25-годишен мъж е установен да шофира след употреба на наркотични вещества.
Той бил зад волана на лек автомобил „Форд”, когато
бил спрян за проверка от пътни полицаи в Тутракан. С
техническо средство било отчетено, че той шофира
след употреба на канабис. Срещу него е образувано
досъдебно производство.
Строителна неизправност на комин станала причина за пожар в къща в село Богданци на 7 ноември
около 14:10 часа. Изгоряла покъщнина в две стаи, преди
огнеборци от Противопожарен участък – Главиница да
потушат пожара. Спасен е покривът и имущество в
къщата.
Домакинство, присъединено неправомерно към водоснабдителната система, е установено в Тутракан.
Проверката е извършена на 7 ноември. Случаят се изяснява, образувано е досъдебно производство.

Годишната винетка пак
ще важи до 31 януари
на следващата година
одишната пътна винетка вече ще бъде
валидна до 31-ви декември, но на практика
шофьорите ще могат да я
използват до 31-ви януари
на следващата година. Това
предвижда новата наредба
за таксите за ползване на
пътната инфраструктура,
одобрена от правителството. Срокът на валидност
на годишната винетка се
изравнява с периода на
бюджетната година, която
започва на 1-ви януари и завършва на 31-ви декември.
В улеснение на гражданите обаче се предвижда

Г

възможност за използване
на пътищата, изискващи
винетка, до 31-ви януари
на следващата година, ако
човек си е купил винетка
за предходната година. Останалите видове винетки месечна, седмична и дневна
запазват сроковете си на
валидност, от датата на
издаване.
Новата наредба определя
условията и реда за събиране на всички видове такси
по Закона за пътищата,
с изключение на ТОЛ-таксата, която все още не е
въведена.
“ТГ”

10 - 16.11.2016 г.

Представят процедурата "Развитие
на социалното предприемачество"
О
бластен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира информационни срещи в Силистра за
представяне на процедура
BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“
2014-2020.
Процедурата е насочена
към създаване на нови и
разширяване дейността
на вече съществуващи
социални предприятия.
Чрез нея се цели улесняване достъпа до заетост
и осигуряване на подкрепа

за социално включване на
уязвими групи посредством
създаване на подходящи
условия за тяхната професионална интеграция в

сферата на социалната
икономика. Допустими кандидати са социални предприятия, работодатели,
специализирани предприя-

тия и кооперации на хора
с увреждания, общини,
доставчици на социални
услуги и неправителствени организации.
Предвидената безвъзмездна финансова помощ
е до 100% за проекти от
50 000 лв. до 391 166 лв.
Общият бюджет на процедурата е 15 000 000 лв.
Крайният срок за подаване
на проектни предложения
е 5 януари 2017 г., 17:30 ч.
чрез ИСУН 2020.
Срещите ще се проведат
на 10 ноември (четвъртък)
и 11 ноември (петък) 2016
г. от 10:00 часа в залата
на ОИЦ-Силистра.
“ТГ”

Одобрена е Националната
стратегия за насърчаване на
равнопоставеността между половете за периода 2016-2020 г.
Н
амаляването на разликите в заплащането и доходите на
жените и мъжете е сред
основните цели в Националната стратегия за
насърчаване на равнопоставеността между половете за периода 2016-2020
г., която правителството
прие. За постигането на
тази задача се предвиждат мерки за увеличаване
на информираността на
обществото за възможностите за обучение и
повишаване на професи-

оналната квалификация,
както и действия за подобряване на баланса между
половете в различните
икономически сектори и
професии.
Сред стратегическите
цели е и повишаването
на участието на жените
на пазара на труда. Предвижда се да се разработят
мерки за подобряване на
баланса между половете в
различните икономически
сектори и професии. За
насърчаване на равенството между половете при

вземането на решения ще
се разработят препоръки
към бизнеса с цел делът
на жените във висшия и
среден мениджмънт да
се повиши до 40 на сто.
Стратегията включва и
мерки за борба с насилието, основано на пола,
както и за промяна на
съществуващите стереотипи за ролята на жените
и мъжете в различните
сектори на обществения
живот.
Основна цел на стратегията е създаването и

прилагането на дългосрочна и устойчива държавна
политика за постигане
на равнопоставеност на
половете във всички сфери
на обществения, икономическия и политическия
живот на страната. Тя
включва гаранции за равно
третиране и равни задължения, равен достъп до
ресурсите на обществото
и равно участие на жените
и мъжете при взимането
на решения с оглед успешната им личностна и
социална реализация. “ТГ”

Планът с мерки за защита при
бедствия за 2017 г. е приет
равителството прие годишния план за 2017 г.
за изпълнението на Националната програма за защита
при бедствия 2014-2018 г. Негова основна цел е провеждането
на дейности за намаляване на
риска от бедствия.
В плана са заложени 206 мерки, които ще бъдат реализирани
от министерствата, ведомствата, държавни дружества в изпълнение на Националната програма. Сред тях са оказването на
съдействие от МВР на местната
власт за увеличаване на броя на
доброволните формирования и
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на доброволците, както и при
организиране подготовката им
за действия за предотвратяване
или овладяване на бедствия и
пожари; повишаване квалификацията на силите за реагиране
при бедствия и провеждане на
национални учения за повишаване готовността на служителите на ведомствата за действия
при бедствия; разширяване на
мрежата за наблюдение на горските територии; непрекъснат
контрол над водохранилищата
и изпълнение на ремонтни
дейности по съоръженията;
мониторинг на хвостохрани-

лища; поддържане на проводимостта на речни участъци;
брегоукрепвания и укрепвания
на свлачища; изграждане на
стационарни пожарогасителни
инсталации в обекти от сектор
„Енергетика”; осигуряване и
поддържане на материалната
база и необходимите ресурси
за функционирането на медицинските и противоепидемичните екипи за действие при
бедствия; обучение на екипи
от професионални психолози
– доброволци на БЧК за работа
при бедствен стрес и изграждане на нови екипи; актуализиране

на учебните програми за децата
и учениците за реагиране при
бедствия и разработване на
стандарти за обзавеждане на
специализирани общински центрове и интерактивни кабинети
за обучението им, площадки
за практически тренинги и т.
н.; провеждане на национални
конкурси и турнири за разширяване на знанията и уменията
за реагиране при бедствия; и др.
Дейностите по плана ще се
финансират в рамките на одобрените бюджети на компетентните органи и от други
източници.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 7 ноември 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
2 бармани – средно образование
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.

3

РЕГИОН

10 - 16.11.2016 г.

Текущи въпроси обсъдиха общинските
съветници на Главиница
Увеличава се капацитетът на Защитено жилище
Въведен е Данък върху таксиметров превоз на пътници
Калина ГРЪНЧАРОВА
метът на община
Главиница Неждет
Джевдет ще бъде
представител 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 представител в Общото събрание
на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав" реши
Общински съвет-Главиница

на проведеното редовно заседание на 3 ноември.
Общинските съветници
разгледаха и приеха Анализ
на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
в община Главиница, който
ще бъде част от Областната стратегия за подкрепа
на личностно развитие.
Прието е и предложението за увеличаване ка-

пацитета на „Защитено
жилище за хора с психични
разстройства“ от 8 на 12
лица. От предоставената
информация става ясно, че
капацитетът на защитеното жилище е запълнен, а
чакащите за настаняване
са над 15.
С нов раздел - Данък
върху таксиметров превоз
на пътници, бе допълнена
Наредбата за определяне
размера на местните данъ-

ци и такси и той ще бъде в
размер на 300 лв.
Местният парламент
на Главиница актуализира
Годишната програма за
управление и разпореждане
с имоти - общинска собственост и прие решения
за няколко разпоредителни
сделки с тях.
Отменени са решение
№352/25.01.2007 г., решение №160/26.02.2009 г. и
решение №424/25.09.2007

автобусите.
Дадено бе и съгласие Общината да кандидатства
с проектно предложение по
процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Развитие на
човешките ресурси 20142020 г." за предоставяне на
социалната услуга "Личен
асистент".

Започна прием на заявления НАП вече получава по-бързо
за контрол на вредителите по информация за глобите от КАТ
Двете институции обменят данни
трайните насаждения
о 18 ноември в областните дирекции
на Държавен фонд
„Земеделие“ се приемат
заявления за подпомагане
за есенния етап за борба
с вредителите по трайните насаждения. Със свое
решение Управителният
съвет на ДФ „Земеделие“
прие да бъде предоставен
допълнителен финансов
ресурс от 1 милион лева
по държавната помощ за
компенсиране разходите
на земеделски стопани за
есенния етап от Схемата
за държавна помощ за компенсиране разходите на
земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки
по Националната програма
за контрол на вредителите
по трайните насаждения.
Средствата са за закупуване на продукти за
растителна защита и продукти за ускоряване на
процесите на гниене на
листата през зимния сезон, които се прилагат в
периода на масов листопад
през есента. Помощта се
предоставя под формата на
компенсиране на част от
разходите на земеделските

Д

стопани, отглеждащи семкови и костилкови овощни
видове, ягоди и малини. В
есенния етап по схемата
се подпомагат разходи до
100 лева на хектар (с ДДС).
Основната цел на държавната помощ е да се ограничат максимално загубите
на земеделските стопани
от разпространението на
вредители по трайните
овощни насаждения, както
и по насажденията с ягоди
и малини. По схемата ще се
компенсират разходите на
стопаните за купуване на
продукти за растителна
защита и продукти за ускоряване на процесите на
гниене на листата.
Помощта в рамките на
обявения прием на заявления
ще се предоставя на малки
и средни предприятия - регистрирани земеделски стопани на овощните култури,
ягоди и малини. Срокът за
отчитане на извършените
дейности във връзка със
зимните пръскания е 30
ноември, а за сключване на
договори и изплащане на
средствата по държавната
помощ – 19 декември 2016
година.
“ТГ”

само по електронен път

тартира електронен
обмен на данни между
системата за събиране на публичните вземания
на НАП и системата за
наложените санкции при
нарушения на правилата
за движение по пътищата
на МВР. От октомври НАП
получава автоматизирано
данни за нови просрочени
задължения и плащания, направени по сметки на МВР
за фишове и наказателни
постановления, издадени от
органи на Министерството
за нарушения по Закона за
движение по пътищата.
НАП обръща внимание на
своите клиенти, че при заплащане на наложена глоба
трябва да се спазват указанията на МВР за попълва-

С

а 21 ноември 2016
година започва прием
за финансовата 2017
година по мерки А, Б, В, Г
и Д от новата Национална
програма по пчеларство.
Това предвижда обнародваната Наредба № 15 от 31
октомври 2016 г. за условията и реда за прилагане на
мерките от Националната
програма по пчеларство за
периода (НПП) 2017-2019 г.
Мерки Б, Г и Д от НПП
2017-2019 г. включват познатите на пчеларите от
предходните години дейности за борба срещу вароатозата, за извършване на
лабораторен анализ на меда
и закупуване на кошери,
пчелни семейства и майки.
Мерки А и В ще се прилагат за първи път. По мярка
А кандидатите ще бъдат
подпомагани при закупуването на дребен пчеларски
инвентар, докато мярка В
ще е насочена към подвижното пчеларство.
Националната програма
по пчеларство за периода
2017-2019 г. е одобрена
от Европейската комисия
с Решение за изпълнение

Н

г., с които са определени като преимуществени
ползватели на моторни
превозни средства СУ "Васил Левски" в Главиница и
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"
в с. Сокол. Прекратени са
и правата и отговорностите на директорите и
педагогическите съвети
за издръжка на предоставените им училищни автобуси и организацията и
извършването на превози
на ученици. Тези права се
делегират на началника на
Управление "Образование",
а от общинския бюджет
се поемат разходите по

К

Предстои отваряне на
прием за 2017 година по
новата пчеларска програма

не на платежно нареждане,
за да може плащането да се
отрази коректно в системите и да не се стига до
действия по принудително
събиране от страна на
приходната агенция.
Обменът между електронните системи на двете институции ще осигури
идентичност на данните за
задълженията и плащанията по актовете и ще спести много ръчни операции на
служителите им.
Очаква се електронната система да подобри
взаимодействието между
НАП и МВР за по-бързо и
ефективно събиране на
просрочените задължения
към бюджета.
“ТГ”

(ЕС) 2016/1102, като общият бюджет на пчеларската програма възлиза на
приблизително 14.28 млн.
лева, от които 50 на сто
са осигурени от ЕС и 50%
- от националния бюджет.
За 2017 година финансовият
ресурс е 4 758 590 лева.
С изплащането на финансова помощ от 3.6 млн. лв.
за 2016 г. успешно приключи
и третият тригодишен
период от прилагането на
Националната програма по
пчеларство, през който
българските пчелари получиха финансова помощ в
размер на почти 10.5 млн.
лева.
Повече информация за
мерките от НПП 2017-2019
г. и условията за финансиране, както и образец на заявлението за подпомагане
заинтересованите могат
да получат в областните
дирекции на Фонда, в отдел „Пчеларство, мляко и
интервенции“ на дирекция
„Селскостопански пазарни
механизми“ в Централно управление на ДФЗ-РА, както
и онлайн на сайта на Фонда.
“ТГ”

От Пожарната отчитат
десетмесечието

а първите десет месеца
на 2016 г. поделенията
на Регионална дирекция
“Пожарна безопасност и защита
на населението” /РДПБЗН/ Силистра са обслужили общо 718
произшествия, срещу 620 за същия
период на 2015 г. Ликвидирани
са 575 пожара, от които 127 с
материални загуби и в 448 случая
е извършена гасителна дейност на
пожари в отпадъци и комини, без
да са нанесени материални щети.
В сравнение със същия период
на 2015 г. броят на пожарите с
материални загуби е с 1 по-малко,
пожарите без материални загуби
са с 113 повече. Извършена е
аварийно-спасителна дейност в 54
случая и помощни работи в 73 случая. През периода са регистрирани
6 (шест) лъжливи повиквания.
От началото на годината при
пожар са загинали двама граждани
и са пострадали четирима.
Разпределението на произшествията по отрасли е следното:
в “Жилищно-комунално стопанство и битово обслужване” – 58,
в “Селско и рибно стопанство“
– 24, в “Транспорт, складиране и
пощи“ – 16, в „Търговия и ремонт“
– 4, в „Водопровод, канализация,
сметосъбиране“ – 5, в „Горско стопанство" - 5, в „Строителство“ – 2,
в „Преработваща промишленост“
– 1, в „Държавно управление" - 1,
в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1, и др.

З

Разпределението на произшествията по причина на възникване
е следното: от небрежност при
боравене с открит огън - 41, от
късо съединение - 24, от неправилно ползване на отоплителни
и нагревателни уреди - 17, от
техническа неизправност - 12, от
самозапалване - 4, от детска игра
- 3, от строителна неизправност - 1,
от огневи работи - 1, и др.
През десетте месеца на 2016 г.
служителите от направление „Превантивна и контролна дейност” са
извършили 252 контролни и 1387
тематични проверки. От всички извършени проверки са констатирани 379 нарушения. При проверките
са предписани 326 мероприятия.
По искане на заинтересовани
физически и юридически лица са
проверени 100 обекта. Връчени
са 90 разпоредителни документа.
Изпратени са 2 уведомителни
писма за спазване правилата за
противопожарна безопасност. По
сигнали на граждани са извършени
5 проверки. На 25 обекта в експлоатация са издадени документи за
съответствие с изискванията за
пожарна безопасност. Издадени са
становища за строеж на 72 обекта.
Връчени са 45 акта за установени
административни нарушения на
правилата и нормите за пожарна
безопасност. Служители от РДПБЗН - Силистра са участвали в
39 приемателни комисии.
“ТГ”

4

ОБЩЕСТВО

10 - 16.11.2016 г.

Президентски избори`2016

На 13 ноември - балотаж!
В Силистренска област води кандидат-президентската двойка на ПП ГЕРБ
Цецка Цачева - Пламен Манушев
Затрудненията на СИК са
били най-вече при отчитането на резултатите от
гласуването за национален
референдум.
Тук, обаче, "блясва" и
другият проблем - за компетентността на членовете
на СИК. От РИК информираха, че при отчитането на
резултатите от изборите
в град Силистра се е наложило да идва цяла секционна избирателна комисия,
имало е много грешки в
протоколите и на останалите общини от областта,
което води до забавяне на

от стр. 1
секционните избирателни
комисии до РИК.
В звената “Български
документи за самоличност”
в Силистра, Тутракан и Дулово от 1 ноември до края
изборния ден са издадени
общо 33 удостоверения
за гласуване на граждани,
непритежаващи валидни
лични документи.

Резултатите в
Силистренска
област:

Цецка Цачева Данговска
и Пламен Иванов Манушев
- 15 148 - 23.85%
Румен Георгиев Радев и
Илияна Малинова Йотова 12 286 - 19.34%
Пламен Василев Орешарски и Данаил Стоянов Папазов - 11 334 - 17.84%
Веселин Найденов Марешки и Петър Живков Петров
- 9 410 - 14.81%
Красимир Дончев Каракачанов и Явор Божилов
Нотев - 7 583 - 11.94%
Ивайло Георгиев Калфин и
Любомир Тодоров Халачев 1 548 - 2.44%
Трайчо Димитров Трайков
и Съби Иванов Събев - 1
311 - 2.06%
Татяна Дончева Тотева
и Минчо Викторов Спасов
- 876 - 1.38%

В община
Тутракан:

22,75 % - Пламен Орешарски и Даниел Папазов
22,15% - Румен Радев Илиана Йотова
17,62 % - Цецка Цачева
- Пламен Манушев
15,92 % - Красимир Каракачанов и Явор Нотев
9,29 % - Веселин Марешки
- Петър Петров
2,07 % - Ивайло Калфин и
Любомир Халачев
1,72 % - Трайчо Трайков Съби Събев

В община

Библиотечен портал за
достъп до информация
за здравни и транспортни услуги
В
залата на читалището в Тутракан беше
представен Проект
"Библиотечен портал за
достъп до информация за
здравни и транспортни
услуги в Силистра, Дулово
и Тутракан". Бенефициент
на проекта е Регионална
библиотека „Партений Павлович” - Силистра, а партньори – библиотеките при
НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1873”, гр. Тутракан,
с екип Светлана Петкова

и Стефка Капинчева, и НЧ
„Христо Ботев – 1948”, с.
Руйно, община Дулово, с
екип Садие Мехмет Махмуд
и Али Мехмед Антика.
Целта на проекта е повишаване на обществената
осведоменост в областта на здравните услуги
и транспорта в регион Силистра, чрез създаване на
партньорски библиотечен
Е-портал; развитие капацитета и затвърждаване потенциала на обществените

библиотеки в Силистра,
Тутракан и Дулово като
ресурсни и обществено
ангажирани центрове, и активни участници в живота
на съответната община
и на област Силистра;
въвеждане на иновативна
услуга и утвърждаване на
успешни модели за устойчиви партньорства.
Проектът е насочен към
потенциални потребители
на здравни и транспортни услуги от област Си-

Главиница:

42,38 % - Пламен Орешарски и Даниел Папазов
21,82 % - Цецка Цачева
- Пламен Манушев
10,11 % - Веселин Марешки - Петър Петров
9,17 % - Румен Радев Илиана Йотова
5,59 % - Красимир Каракачанов и Явор Нотев
4,29 % - Трайчо Трайков - работата и изнервяне на
ситуацията.
Съби Събев
И тъй като в неделния
1,10 % - Ивайло Калфин и
ден отново предстоят изЛюбомир Халачев
бори, избирателните комисии трябва да си припомнят
думите на председателя на
РИК-Силистра Теодора Павлова, казани на обучението
на СИК на 29 октомври:
"При всяко съмнение и затруднение в изборния ден
Досегашната практика - звънете в РИК-Силистра.
на предаване на изборните Ние ще помогнем!".
протоколи и материали в
Районната избирателна
комисия-Силистра сочи,
че това е една изнервяща
дейност. Чакането пред/в
Областната управа, къдеВ първата редица на найто е "дислоцирана" РИК, е
многочасово и с годините компетентните секционни
не се променя. И тези избо- избирателни комисии! Това
ри не направиха изключение. е категоричното мнение на
Причината този път, председателя на РИК, тъй
според РИК, е големият като нямаше нито един
брой сгрешени протоколи, сгрешен протокол, приемапредавани от Секционни- нето ставаше изключителте избирателни комисии. но бързо - за по-малко от 10
минути на комисия! Редът

на община Тутракан дойде
в 8:00 часа на 7 ноември
след петчасово чакане, а в
9:00 часа всичко бе готово.
С малки изключения: две
комисии - в с. Шуменци и
№709 в ОУ "Христо Ботев"
бяха забравили протоколи в
копирната техника, което
наложи още един час допълнителен престой.
Вторият тур на изборите
за президент и вицепрезидент на България е на 13
ноември, неделя. Изборният
ден ще започне в 7:00 часа
и ще приключи в 20:00 часа.
Ще избираме между двойките Цецка Цачева-Пламен
Манушев от ГЕРБ и Румен
Радев-Илияна Йотова от
БСП.
На снимките:
На 1-ва стр. - Красимир
Пламенов гласува за първи
път на избори
На 4-та стр. - емоциите
при предаване на изборните резултати в РИКСилистра

листра и други региони
на страната, както и от
Румъния; Потребители на
библиотечно-информационни услуги от 35-те информационни центрове, създадени по програма „Глоб@
лни библиотеки - България” в област Силистра;
Читатели и потребители
на библиотечни услуги в
общините Силистра, Дулово и Тутракан (10711
регистрирани потребители); Посетители на сайта
на Регионална библиотека
„Партений Павлович” – Силистра (22863 посещения);
Посетители в Регионалната библиотека, ползващи
се от възможността за
придвижване с инвалидни
колички; Потребители на
медицински и транспортни
услуги в Силистра, Дулово
и Тутракан с проблеми в
пространственото си прид-

библиотека-България".
Общата сума е 4656 лв.,
от които безвъзмездното
финансиране - 3880 лв. и
съфинансиране от 776 лв.,
а продължителността му е
от октомври 2016 до март
2017 г.
“

Изпитанието
или как СИК предава изборните
резултати в РИК

Къде сме ние,
СИК от община
Тутракан?

вижване, с необходимост
от достъп на инвалидни
колички в сградите и превозните средства.
Проектът се финансира по Договор МКДБФ-15/15.09.2016 г. от
Министерство на културата и Фондация "Глобални

ТГ”
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Войнишки паметник
откриха в село Белица

"Паметниците не са за
героите. Те още преживе
са си издигнали паметник
с подвига и саможертвата,
която са направили, каза
в обръщението си директорът на Историческия
музей Петър Бойчев. Той
Калина ГРЪНЧАРОВА
мената на 32-ма
мъже от Белица вече
са изписани на паметник, който се намира в
центъра на добруджанското село. Тези войници са
се сражавали за България и
са оставили костите си по

на загиналите петима по
време на Втората световна война. Когато започва
строежа на новата православна църква се е наложило той да бъде премахнат,
тъй като е бил в голяма
близост. Тогава възниква
идеята да бъде построен

бойните полета по време
на Балканската, Междусъюзническата, Първата и
Втората световни войни.
Войнишкият паметник
бе открит и осветен на
Архангеловден - 8 ноември.
Свещениците Илия Тонков и Йордан Николов отслужиха панихида и водосвет, а кметът на селото Костадин Манев, припомни
славното дело на героите.
Всъщност, още от времето на соца, в Белица е
имало паметник, но само

нов паметник, но този път
с имената на смелите мъже-беличани загинали във
всички войни в периода
1912-1945 г.
Учреден е Инициативен
комитет, в който влизат
кмета на общината д-р
Димитър Стефанов, председателят на Общински
съвет-Тутракан Данаил
Николов, директорът на
Историческия музей Петър
Бойчев, председателят
на ЗК "Изгрев-92" Петра
Пенчева, собственикът

И

на "Булдекс" ООД Димо
Денчев, кметът на Белица
Костадин Манев, свещеник
Йордан Николов и двете
служителки от НЧ "Христо Ботев-1942 г." - Димитричка Василева и Силвия
Петрова.
Министерство на отбраната осигурява 6 хиляди
лева за изграждането, което е заложено в националния план за отбелязване
на 100 години от Първата
световна война.
Автор и дарител на проекта за паметника е Владимир Маринов от с. Белица.
Монументът е издигнат за няколко месеца от
фирма "Валерос Маркони"
- Силистра с управител
Валерий Марков, а теренът
около него е облагороден.
Трикольорната лента
бе прерязана от кмета
на община Тутракан д-р
Димитър Стефанов и от
кмета на Белица Костадин
Манев, които поздравиха
всички за осъществената
инициатива.
"Днешният ден е двоен
празник за Белица, отбеляза в словото си общинският кмет д-р Димитър
Стефанов, защото хората
показаха, че родолюбивият
им дух е жив - почитате ис- е за нас, поколенията, за
торията и героите. Народ да помним, за да пазим
без история, няма бъдеще!" паметта им, за да тачим
и почитаме подвига им по

бойните полета на Люле
Бургас и Одрин, Калиманци
- в Междусъюзническата
война. По-късно - в Унгария,
Австрия и Югославия."
На церемонията присъстваха народният представител от ГЕРБ Алтимир

Димитър Стефанов.
Пред пометника бяха положени венци и цветя.
На територията на общината има 8 войнишки
паметници. В Тутракан
- на ген. Пантелей Киселов и на загиналите във
войните. Край с. Шуменци е Мемориалът "Военна
гробница-1916 г.". В Старо
село през тази година върху
паметника на тъжащата
майка бяха добавени имената на загиналите староселци във войните.
През следващата година
предстои да бъдат изградени или по-скоро допълнени войнишките паметници в селата Шуменци,
Варненци и Нова Черна с
имената на загиналите

Адамов и зам.-областният в Балканската, Междусъуправител на Силистра юзническата и Първата
Младен Минчев, кметът световна война.
на община Тутракан д-р

Две тутракански
ученички спечелиха
стипендии от
фондация "Комунитас"
М

ɏɪɢɫɬɢɹɧɚɊȺȿȼȺ

ɟɥɢɫ ɘɫɭɮ ɨɬ ɚ
ɤɥɚɫɢɏɪɢɫɬɢɹɧɚɊɚɟɜɚɨɬɛɤɥɚɫɨɬɋɍ
ÄɃɨɪɞɚɧ Ƀɨɜɤɨɜ´ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɫɩɟɱɟɥɢɯɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɬɢɩɟɧɞɢɹɜɤɨɧɤɭɪɫɚÄɫɬɢɩɟɧɞɢɢ´ ɡɚ ɭɱɟɛɧɚɬɚ 
ɝɨɞɢɧɚ
Ɂɚɞɟɫɟɬɚɩɨɪɟɞɧɚɝɨɞɢɧɚ
ɮɨɧɞɚɰɢɹ ÄɄɨɦɭɧɢɬɚɫ´ ɪɚɡɞɚɞɟɫɬɢɩɟɧɞɢɢɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɭɱɟɧɢɰɢɨɬɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚɡɚ
ɞɚ ɩɨɞɩɨɦɨɝɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ
ɢɦɜɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɬɟɟɫɬɟɫɬɜɟɧɢɬɟɧɚɭɤɢɢɢɡɤɭɫɬɜɚɬɚ
ɉɪɨɟɤɬ  ɫɬɢɩɟɧɞɢɢ
ɩɨɞɤɪɟɩɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨ ɦɥɚɞɟɠɢ ɨɬ ɦɚɥɤɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢ

ɦɟɫɬɚ ɢ ɫɴɫ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ ɫɨɰɢɚɥɧɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɤɨɢɬɨɫɚ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚɥɢɡɚɞɴɥɛɨɱɟɧɢ
ɡɧɚɧɢɹɢɭɦɟɧɢɹɜɤɨɧɤɭɪɫɚ
Ⱦɜɟɬɟ ɭɱɟɧɢɱɤɢ ɫɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɥɢ ɜ ɪɚɡɞɟɥ ÄɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚ´ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɯɚ ɨɬ
ɭɱɢɥɢɳɟɬɨ
Ɉɫɧɨɜɧɚɬɚɫɬɢɩɟɧɞɢɹɫɟ
ɫɴɫɬɨɢɨɬɥɜɡɚɰɹɥɚɬɚ
ɭɱɟɛɧɚɝɨɞɢɧɚɥɜɩɨɞ
ɮɨɪɦɚɬɚɧɚɤɪɟɞɢɬɡɚɤɧɢɝɢ ɩɢɫɦɟɧɢ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢɢ
ɫ ɜɢɞɧɢ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɭɱɟɧɢ
ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ ɤɚɤɬɨ ɢ
ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɜɢɪɬɭɚɥɧɨɬɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɧɚÄɫɬɢɩɟɧɞɢɢ´
“ТГ”

ɆɟɥɢɧɘɋɍɎ
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Стената на славата е наполовина
готова, чака още дарения

ɥɟɜɚɫɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢ
ɡɚɞɨɜɴɪɲɜɚɧɟɬɨɧɚɋɬɟɧɚɬɚ
ɧɚɫɥɚɜɚɬɚɤɨɹɬɨɫɟɢɡɝɪɚɠɞɚ
ɜ Ɇɟɦɨɪɢɚɥɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚ
ɜɢ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɢ ɩɟɯɨɬɟɧ
ɩɨɥɤ±ɀɟɥɟɡɧɢɹɫɴɨɛɳɢɧɚ
ɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɫɟɤɪɟɬɚɪɹɬ
ɧɚ ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɧɢɹ ɤɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɋɬɟɧɚɬɚ
ȽɚɥɢɧɚȾɨɣɱɟɜɚ
ɇɚɝɪɚɧɢɬɧɢɬɟɫɬɟɥɢɳɟɛɴɞɚɬɢɡɩɢɫɚɧɢɢɦɟɧɚɬɚɧɚ
ɜɨɣɧɢɰɢɢɨɮɢɰɟɪɢɨɬɝɪɚɞɚ
ɢɪɟɝɢɨɧɚɤɨɢɬɨɫɚɫɟɫɪɚɠɚɜɚɥɢ ɩɨɞ ɡɧɚɦɟɬɨ ɧɚ ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɢɹ ɜɢ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɢ
ɩɟɯɨɬɟɧ ɩɨɥɤ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ
ɚɪɦɢɹɩɪɟɡȼɬɨɪɚɬɚɫɜɟɬɨɜɧɚ
ɜɨɣɧɚɋɬɨɣɧɨɫɬɬɚɧɚɩɪɨɟɤɬɚ
ɟɥɟɜɚɈɬɬɹɯɜɴɜɜɢɞ
ɧɚɪɚɡɥɢɱɧɢɞɚɪɟɧɢɹ±ɩɚɪɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɢɬɪɭɞɫɚɫɴɛɪɚɧɢ
ɧɚɞɥɜɢɦɨɧɭɦɟɧɬɴɬ
ɜɟɱɟ ɟ ɢɡɝɪɚɞɟɧ ɜɴɜ ɮɚɡɚ
ɝɪɭɛ ɫɬɪɨɟɠ ɋɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɫɟ
ɫɴɛɢɪɚɬɱɪɟɡɤɚɦɩɚɧɢɢɢɪɚɡɩɪɚɳɚɧɟɧɚɩɢɫɦɚɞɨɮɢɪɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ
ɉɟɬ ɨɬ ɨɛɳɢɧɢɬɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɫ ɢɡɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɢ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɫɴɳɨ ɫɚ
ɞɚɪɢɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɴɨɛɳɢ
Ƚɚɥɢɧɚ Ⱦɨɣɱɟɜɚ ɇɚɣɬɪɨɝɚɬɟɥɧɢɹɬ ɠɟɫɬ ɛɢɥ ɞɚɪɟɧɢɟɬɨ
ɨɬ  ɥɜ ɨɬ ɠɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɫɟɥɚɬɚɋɪɚɰɢɦɢɪɢȻɴɥɝɚɪɤɚ
©ɇɚɥɢ ɫɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬɟ ɤɨɥɤɨ
ɞɭɲɢ ɢɦɚɜ ɬɟɡɢɫɟɥɚ ɤɚɤɜɢ
ɩɟɧɫɢɢɢɦɚɬɢɤɚɤɫɚɝɢɫɴɛɢɪɚɥɢ ɩɨ ɫɬɨɬɢɧɤɢª ɪɚɡɤɚɡɚ
ɪɚɡɜɴɥɧɭɜɚɧɚȾɨɣɱɟɜɚ
ɋɩɨɪɟɞ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɟɬɨɧɧɚɬɚ
ɫɬɟɧɚɳɟɛɴɞɟɨɛɥɢɰɨɜɚɧɚɫ
ɝɪɚɧɢɬɚɢɦɟɧɚɬɚɧɚɝɟɪɨɢɬɟ
ɨɬ ɜɨɣɧɢɬɟ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɢɡɞɴɥɛɚɧɢ ɪɴɱɧɨ ȼɴɩɪɟɤɢ ɧɟɞɨɫ-

ɬɢɝɚ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɢɪɦɢɬɟ
ɚɧɝɚɠɢɪɚɧɢ ɫ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨ
ɧɚɩɚɦɟɬɧɢɤɚɧɹɦɚɞɚɫɩɢɪɚɬ
ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɞɨ ɩɨɫɬɴɩɜɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɩɪɢɯɨɞɢ ɜ ɧɚɛɢɪɚɬɟɥɧɚɬɚ
ɫɦɟɬɤɚ ɫɚɦɢ ɳɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ
Ʉɪɴɫɬɴɬɡɚɯɪɚɛɪɨɫɬɢɜɟɧɟɰɴɬɨɬɦɟɫɢɧɝɫɚɜɟɱɟɝɨɬɨɜɢ
ɋɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɢɦ ɟ   ɥɜ ɢ
ɜɟɱɟ ɫɚ ɩɥɚɬɟɧɢ ɨɬ ɚɞɜɨɤɚɬ
ɇɢɤɨɥɚɣ Ⱦɢɦɨɜ ɩɪɢ ɱɢɟɬɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɬɨ ɨɛɥɚɫɬɟɧ
ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ ɫɬɚɪɬɢɪɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɬɚ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥ
ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ Äȼɨɞɧɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ±ɋɢɥɢɫɬɪɚ´ȺȾ
ɱɢɣɬɨɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɟɧɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɟɢɧɠɐɚɧɤɚȺɬɚɧɚɫɨɜɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚ ɤɚɬɨ ɞɚɪɟɧɢɟ ɢɡɜɴɪɲɟɧɢɬɟɫɬɪɨɢɬɟɥɧɨɦɨɧɬɚɠɧɢ
ɞɟɣɧɨɫɬɢɤɚɫɚɟɳɢȼɢɄɱɚɫɬɬɚɈɬɞɟɥɧɨɨɬɬɨɜɚɡɚɞɚɧɟ
ɫɩɢɪɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɢɧɠ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɚ ɟ ɡɚɩɥɚɬɢɥɚ
ɧɚ  ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɝɪɚɧɢɬɚ ɧɚ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɡɚɞɨɫɬɚɜɤɚɨɬȼɚɪɧɚɞɨɋɢɥɢɫɬɪɚɧɚɨɬɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ
ɩɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚɬɚɧɚɝɪɚɧɢɬɚ±
ɨɛɳɨɧɚɞɥɜȾɪɭɝɢ
ɥɜɫɚɩɥɚɬɟɧɢɨɬɧɟɹɡɚ
ɦɨɧɬɚɠɚɧɚɝɪɚɧɢɬɧɢɬɟɩɥɨɱɢ
Ɉɫɜɟɧ ɬɨɜɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɚɬɚ
Äɋɬɪɨɣɩɪɨɟɤɬ´ ɢ Äɉɴɬɫɬɪɨɣɦɨɧɬɚɠ´ ɡɚɹɜɢɯɚ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹɬɚɫɢɛɟɬɨɧɴɬɜɥɹɬɜɝɪɭɛɢɹ
ɫɬɪɨɟɠ ɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɨɤɨɥɨ 
 ɥɜ ɫɴɳɨ ɞɚ ɛɴɞɟ ɤɚɬɨ
ɞɚɪɟɧɢɟ ɡɚ ɤɚɭɡɚɬɚ Ɉɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɫɚɞɨɤɪɚɹɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚ
ÄȺɥɟɹɬɚɧɚɫɥɚɜɚɬɚ´ɧɚɜɢ
ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɢ ɩɟɯɨɬɟɧ ɩɨɥɤ
ɞɚ ɛɴɞɟ ɡɚɜɴɪɲɟɧɚ Ɉɬ ɬɚɦ
ɫɥɟɞɜɚɨɛɟɤɬɴɬɞɚɛɴɞɟɩɪɢɟɬ
ɨɬɨɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚɞɚɛɴɞɟ

Община Главиница, Област Силистра

Обявява
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБАТА НА ОБЩИНСКИ ИМОТ:
Урегулиран поземлен имот УПИ IV-6 кв.8 с площ 892 кв.м. по
плана на с.Падина, общ.Главиница, в размер на 1863,00 лв. без ДДС,
/ 2235,60 лв. с ДДС/. АОС №232/15.03.2002 г.
Търгът ще се проведе на 07.12.2016 г. от 15:00 ч. в заседателната
зала на община Главиница – IV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за
имота.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), се внася в касата
на община Главиница до 16:00 ч. на 06.12.2016 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 06.12.2016 г.
Оглед на имота 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 06.12.2016 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
14.12.2016 г. на същото място и при същите условия.

ɢɡɞɚɞɟɧ ÄȺɤɬ ´ ɫ ɤɨɣɬɨ ɞɚ
ɛɴɞɟɜɴɜɟɞɟɧɜɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɹ
ɉɪɟɞɢɝɨɞɢɧɢɤɨɝɚɬɨɢɞɟɹɬɚɛɟɩɪɢɟɬɚɢɡɚɩɨɱɧɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟɬɨɣɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɨ
ɠɢɜɢ ɛɹɯɚ ɧɚɞ  ɜɟɬɟɪɚɧɢ
ɨɬ ȼɬɨɪɚɬɚ ɫɜɟɬɨɜɧɚ ɜɨɣɧɚ
Ⱦɧɟɫɬɟɫɚɩɨɦɚɥɤɨɨɬ«
ȼɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɦɚɪɬɜɞɟɥɨɜɨɞɫɬɜɚɬɚ ɧɚ ɬɟ ɨɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɛɹɯɚ ɜɧɟɫɟɧɢɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɩɢɫɦɚ
ɨɛɪɴɳɟɧɢɹȼɬɹɯɛɟɨɬɩɪɚɜɟɧ
ɩɪɢɡɢɜ ɜɫɟɤɢ ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬɧɢɤɞɚɞɚɪɢɟɞɧɨɦɟɫɟɱɧɨ
ɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɨɬɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɫɢɤɚɬɨɬɚɤɴɜɡɚɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ
ɧɚ ɦɟɦɨɪɢɚɥɧɚɬɚ Äɋɬɟɧɚ ɧɚ
ɫɥɚɜɚɬɚ´ ɋɪɟɞɧɨ ɨɬ  ɞɨ

ɥɟɜɚɧɚɦɟɫɟɰɩɨɥɭɱɚɜɚɬ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɫɴɜɟɬɧɢɰɢɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɨ
ɦɟɫɟɰɚɩɨɤɴɫɧɨɧɚɬɨɡɢ
ɩɪɢɡɢɜɨɬɨɛɳɨɨɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɨ ɫɚ
ɨɬɤɥɢɤɧɚɥɢ«
Ⱦɢɦɢɬɴɪ Ɍɪɟɧɞɚɮɢɥɨɜ ±
Ɉɛɋɋɢɥɢɫɬɪɚ±ɥɜ
ɇɢɤɨɥɚɣ ɇɢɤɨɥɨɜ ± Ɉɛɋ ±
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ±ɥɜ
Ⱦɠɸɧɟɢɞȼɚɯɢɞ±ɈɛɋȾɭɥɨɜɨ±ɥɜ
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɋɬɨɢɥɨɜ±Ɉɛɋ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ±ɥɜ
ȾɢɦɨȾɟɧɱɟɜ±ɈɛɋɌɭɬɪɚɤɚɧ±ɥɜ
ɇɢɤɨɥɚɣ ɇɟɞɟɥɱɟɜ ± Ɉɛɋ
ɋɢɬɨɜɨ±ɥɜ
Ɉɫɜɟɧɬɹɯ
±ɥɜ±ɨɬɆɄÄȽɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟɞɢɧɫɬɜɨ´ɜɋɢɥɢɫɬɪɚ
±ɥɜ±ɨɬɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ
ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ ɧɚ ȽȿɊȻ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɋɪɟɞ ɩɴɪɜɢɬɟ ɞɚɪɢɬɟɥɢ
ɛɹɯɚɪɨɞɫɬɜɟɧɢɰɢɧɚɡɚɝɢɧɚɥ
ɜɨɣɧɢɤ ɨɬ Ⱦɨɛɪɢɱɤɨ ɇɟɝɨɜɢ
ɩɥɟɦɟɧɧɢɰɢɞɚɪɢɯɚɥɜ
ɂɡɜɴɧ ɝɥɚɫɭɜɚɧɢɬɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬ ɨɛɳɢɧɢɬɟ ɧɚɣɝɨɥɹɦɨɬɨ ɞɚɪɟɧɢɟ ɤɴɦ ɞɧɟɲɧɚ
ɞɚɬɚ ɟ ɨɬ ɁɄ Äɇɢɜɚ ´ ± ɫ
ɉɪɨɮɟɫɨɪɂɲɢɪɤɨɜɨɫɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ȼɟɥɢɱɤɚ ɋɥɚɜɨɜɚ
±ɥɜ
Ȼɚɧɤɨɜɚɬɚ ɫɦɟɬɤɚ ɧɚ
ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɧɢɹɤɨɦɢɬɟɬ
ÄɘɊɈȻȺɇɄ ɂ ȿɎ Ⱦɀɂ´
ȺȾɤɥɨɧɋɢɥɢɫɬɪɚ
%,&%3%,%*6)
, % $ 1  % *   % 3 % ,


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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 51/08.11.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на Стела Димитрова Иванова, собственик
на долуописанит имот е издадена Заповед №РД-041470/04.11.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с
разрешение да възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация
/ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496. 501.
3471 по КККР на гр.Тутракан, одобрена със Заповед
№РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София; в кв. 115 от
План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с
Решение № 327/02.02.2006 год. на Общински съветТутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Главиница, Област Силистра

Обявява
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБАТА НА ОБЩИНСКИ ИМОТ:
„Битова сграда“ – едноетажна масивна сграда със застроена
площ 110 кв.м., построена с отстъпено право на строеж в общински
поземлен имот, представляващ УПИ II-127 кв.26 по регулационния
план на с.Стефан Караджа, общ.Главиница, на обща стойност 8160
лв. (ДДС не се начислява).
Търгът ще се проведе на 07.12.2016 г. от 15:00ч. в заседателната
зала на община Главиница – IV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за
имота.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), се внася в касата
на общината до 16:00 ч. на 06.12.2016 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 06.12.2016 г.
Оглед на имота 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 06.12.2016 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
14.12.2016 г. на същото място и при същите условия.

10 - 16.11.2016 г.

МБАЛ - ТУТРАКАН ЕООД
на основание чл.90 от КТ и във връзка с чл.68
ал. 3 и ал. 7 от ЗЛЗ

обявява конкурс
за длъжностите:
- Началник на Отделение по педиатрия;
- Началник на Отделение по акушерство и гинекология;
- Началник на Отделение по вътрешни болести;
- Началник на Отделение по хирургия;
- Началник на Отделение по анестезиология и интензивно лечение;
- Началник на Отделение по нервни болести;
- Началник на Отделение по образна диагностика;
- Началник на Отделение по обща и клинична патология;
- Началник на Клинична лаборатория;
- Началник на Микробиологична лаборатория.
Конкурсът ще се проведе чрез събеседване на тема:
“Развитие и управление на отделението – медицинска и икономическа ефективност и управление на
човешките ресурси”.
Изисквания към кандидатите:
- Висше медицинско образование с образователноквалификационна степен “магистър по медицина”;
- Призната медицинска специалност по профила на
отделението или лабораторията;
Необходими документи:
Заявление за участие; документ за завършено висше
медицинско образование; документ за призната специалност; автобиография; свидетелство за съдимост.
Документи за участие в конкурса се приемат в отдел «Човешки ресурси» до 16:00 часа на 14.12.2016 г.

На 17 декември 2016 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
7:30 - Отпътуване. Пристигане в Букурещ около
10:00 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

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

Продажби

Продавам 24 дка земя в с. Белица, в местността
ɂɧɟɳɨɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥɧɨɪɚɡɇɟ
ɝɨɜɨɪɦɟɠɞɭɛɚɳɚɢɫɢɧ
 Ⱥɦɢ ɳɨ ɧɟ ɜɥɟɡɟɲ ɞɚ ɫɟ "Кулака".
Цена - 2000 лв./дка, подлежи на договаряне.
Ɍɚɬɟ"Ɍɚɬɟ"Ʉɚɤɴɜɩɪɚɡɧɢɤ ɢɡɤɴɩɟɲɬɨɝɚɜɚ"
За доп.информация на тел.: 0888 780 422
ɟɏɟɥɨɭɢɧ"
ɋɴɳɢɹɬɤɚɬɨɦɚɪɬɫɢɧɟ
ȿɞɧɚ ɡɦɢɹ ɫɢ ɩɪɟɯɚɩɚɥɚ
ɉɢɹɧɢ ɜɟɳɢɰɢ ɬɢɱɚɬ ɩɨ ɭɥɢ- ɟɡɢɤɚɋɥɟɞɦɚɥɤɨɫɟɫɟɬɢɥɚ
Продавам апартамент в гр.Балчик, намира се на етаж
ɰɢɬɟ
ɢɫɟɩɥɟɫɧɚɥɚɩɨɱɟɥɨɬɨ
втори в сграда с три жилищни етажа. Във входа има 6
Ʌɟɥɟɚɦɚɚɡɫɴɦɨɬɪɨɜɧɚ апартамента. Сградата е тухлена със стомано-бетонна
ɉɨ ɩɴɬɢɳɚɬɚ ɧɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ
конструкция, въведена в експлоатация през 2000 год.
ɤɚɪɚɬ ɯɢɥɹɞɢ ɧɟɤɚɞɴɪɧɢɰɢ
Ɇɚɪɬɟɧɢɰɢɬɟ ɫɟ ɫɜɚɥɹɬ Апартаментът е 131 кв.м, изба - 12 кв.м. и общи часȾɚ ɬɟ ɟ ɫɬɪɚɯ ɞɚ ɫɢ ɤɭɩɢɲ ɤɨɝɚɬɨɜɢɞɢɬɟɳɴɪɤɟɥɉɨɜɬɚ- ти - 10 кв.м. Разполага с: кухня, трапезария, голям хол,
ɤɧɢɠɤɚ
ɪɹɦɓɴɪɤɟɥɚɧɟɳɪɴɤɧɚɥ голяма и малка спалня, просторен коридор, два балкона,
два санитарни възела. Продава се с обзавеждането.
ɉɪɢ ɦɚɫɨɜɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ
Ȼɥɨɧɞɢɧɤɚɝɨɜɨɪɢɫɴɫɫɜɨɹ
Цена: 140 хил.лв.
ɤɪɟɧɜɢɪɲɢɜɟɞɢɧɨɬɬɹɯɛɢɥɨ ɩɪɢɹɬɟɥɤɚ
За контакт: Георги Борисов, тел: 0887 447256, 0882
ɨɬɤɪɢɬɨɦɟɫɨɋɩɟɲɧɨɫɟɢɡɆɨɝɚɞɚɫɢɩɪɟɞɫɬɚɜɹɳɴɪ- 079600
ɞɢɪɜɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹȼɫɢɱɤɢ ɤɟɥɢɬɟɞɚɧɨɫɹɬɛɟɛɟɬɚɬɚɧɨ
ɟɤɫɩɟɪɬɢɫɱɢɬɚɬɱɟɦɟɫɨɦɨɠɟ ɩɚɹɤɞɚɜɞɢɝɚɤɨɥɚɬɨɜɚɯɢɱ
ɞɚɩɨɩɚɞɧɟɜɤɪɟɧɜɢɪɲɫɚɦɨ ɧɟɦɢɝɨɩɨɛɢɪɚɚɤɴɥɴɬ
ɩɪɢɬɪɭɞɨɜɚɡɥɨɩɨɥɭɤɚ
ɋɥɟɞɠɟɧɢɬɛɚɬɚɫɈɮɟɥɢɹ
Ⱦɜɟ ɛɴɥɯɢ ɫɟ ɧɚɩɢɥɢ ɢ ɏɚɦɥɟɬɪɚɡɛɪɚɱɟɜɪɟɦɟɬɨɧɚ
ɟɞɧɚɬɚɤɚɡɚɥɚ
ɦɨɧɨɥɨɡɢɬɟɟɦɢɧɚɥɨ
ɉɟɲɚɥɢɳɟɫɟɜɴɪɧɟɦɢɥɢ
ɳɟɫɢɜɡɟɦɟɦɤɨɬɤɚ"
ɋɟɤɪɟɬɚɪɤɚ ɢɫɤɚ ɧɚɡɚɟɦ
ɩɚɪɢɨɬɲɟɮɚɫɢ
Ако сте поискали информация от някоя
ȿɞɧɨ ɦɚɥɤɨ ɤɪɨɤɨɞɢɥɱɟ
ȿɳɟɬɢɝɢɜɴɪɧɚɤɨɝɚɬɨ
институция по Закона за достъп до обществена
ɩɢɬɚɛɚɳɚɫɢ
ɦɨɠɟɲ«
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
Ɍɚɬɤɨɤɨɝɚɳɟɢɦɚɦɩɚɪɢ"
можете да получите
Ȼɚɳɚɬɚ
ȼɧɭɱɤɚ ɩɢɬɚ ɛɚɛɚ ɫɢ 
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
Ʉɨɝɚɬɨɫɢɧɟɫɬɚɧɟɲɩɨɪ- Ȼɚɛɨɤɚɤɜɨɟɬɨɜɚɥɸɛɨɜɧɢɤ"
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
ɬɨɮɟɣɥ
Ȼɚɛɚɬɚɫɟɡɚɦɢɫɥɢɥɚ
www.aip-bg.org
 Ʌɸɛɨɜɧɢɤ Ʌɸɛɨɜɧɢɤ
Ⱦɜɟɦɟɱɤɢɫɬɪɴɜɧɢɰɢɛɪɨ- ɅɸɛɨɜɧɢɤȾɹɜɨɥɞɚɝɨɜɡɟɞɹɬɢɡɩɥɚɧɢɧɫɤɢɝɪɚɞȿɞɧɚɬɚ ɦɟɂɯɭɤɧɚɥɚɤɴɦɬɚɜɚɧɚɞɚ
ɫɴɜɟɬɜɚɞɪɭɝɚɬɚ
ɨɬɜɨɪɢɫɤɪɢɧɚ
 ɂ ɢɡɛɢɪɚɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚ ɫɴɫ
ɫɢɧɹ ɥɚɦɩɚ ɨɬɝɨɪɟ ȼɴɬɪɟ
Ɂɚɳɨɩɪɢɞɨɤɬɨɪɫɟɱɚɤɚ
ɦɟɫɨɬɨɟɩɨɬɥɴɫɬɨ
ɦɧɨɝɨ"
до Общинския пазар предлага:
Ɂɚɳɨɬɨɜɪɟɦɟɬɨɥɟɤɭɜɚ
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
ɋɬɨɢɫɢɟɞɢɧɪɢɛɚɪɧɚɛɪɟторове,
техническа сяра за пчелари
ɝɚɢɥɨɜɢɪɢɛɚɉɨɟɞɧɨɜɪɟɦɟ
ɌɹɋɤɴɩɢɤɚɠɢɦɢɧɹɤɨɥЗа справки: 0866 60 079
ɨɬ ɜɨɞɚɬɚ ɫɟ ɩɨɤɚɡɜɚ ɟɞɢɧ ɤɨɬɨɩɥɢɞɭɦɢ
ɤɪɨɤɨɞɢɥɄɚɤɟɤɴɥɜɟɥɢ"
ɌɨɣȽɨɪɢɜɚɞɚ

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

Сканди

СУДОКУ

10 - 16.11.2016 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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10 - 16.11.2016 г.

Есенен крос`2016
Момичета: 5-6 клас
1. Росица Асенова - СУ
"Христо Ботев"
2. Никол Тотева - СУ
"Христо Ботев"
3. Гюляй Мехмед - СУ "Йордан Йовков"
7-8 клас
1. Полина Иванова - СУ
"Христо Ботев"
2. Елени Ванева - СУ "Йордан Йовков"
3. Николета Младенова СУ "Йордан Йовков"
9-10 клас
1. Виктория Георгиева
2. Сезен Фучеджи
3. Ани Радева
11-12 клас
1. Габриела Паничарска
2. Мирела Генадиева
3. Полина Иванова - и триад 150 ученици от
5-ти до 12 клас от
всички общински училища и Социално-педагогически интернат "Христо
Ботев", с. Варненци се
включиха в тазгодишния
есенен крос, който се проведе в градския парк.
С т ан алот о т ради ц и я
спортно състезание се
организира от Община Тутракан и е част от Спортния
календар за настоящата
година.
Победилите получиха медали, които им връчи Васил
Дойнов - младши експерт
"Спорт, туризъм и младежки дейности" в общинската
администрация.
Ето и победителите:

Н

те от СУ "Христо Ботев".
Момчета: 5-6 клас
1. Джанер Бардин - СУ
"Христо Ботев"
2. Фетин Несим - СУ "Йордан Йовков"
3. Начо Митков - СПИ
"Христо Ботев", с. Варненци
7-8 клас
1. Мариян Магдев - СПИ
"Христо Ботев", с. Варненци
2. Красимир Иванов - СУ
"Христо Ботев"
3. Сертан Севгинай - СУ

"Христо Ботев"
9-10 клас
1. Зенел Юсеин
2. Георги Мирчев
3. Даниел Панов - и тримата от СПИ "Христо Ботев", с. Варненци
11-12 клас
1. Мехмед Хасанов - СПИ
"Христо Ботев", с. Варненци
2. Ружди Гюнчер - СУ "Йордан Йовков"
3. Васил Нелев - СПИ
"Христо Ботев", с. Варненци

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за мотопеда имат
единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2016
в 17.00 ч.
аст от колекцията
от народни носии,
собственост на Калина Михайлова от с. Шуменци, ще бъде показана
в град Русе.
Ревюто ще се състои
на 10 ноември от 17:30
часа в Окръжната библиотека.
Носиите, предимно преселски, са показвани в
различни краища на страната. Припомняме, че
през 2015 г. Калина Михайлова, която е и кмет
на с.Шуменци, гостува
с красивите костюми в
Брюксел и се срещна с еврокомисарят Кристалина
Георгиева.
“

Ч

т 1 ноември 2016 г. НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873 г.", Тутракан предлага още една форма в своята дейност
- Клуб за хора и народни танци. Клубът има за цел,
чрез българските народни танци и хора, да поддържа
духа и физическото здраве на любителите на народния
фолклор. Разкрива се група за начинаещи.
За повече информация на тел. 0893504325.
“ТГ”

О

ТГ”

Честит рожден ден
и да почерпят:

10 ноември - Алириза ХАСАН, Общински съветник,
ОбС-Тутракан
11 ноември - Радка СТЕФАНОВА, Библиотекар, НЧ
"Васил Йорданов-1942 г.", с. Нова Черна, община Тутракан
11 ноември - Ертунч АХМЕД, Общински съветник,
ОбС-Главиница
11 ноември - Надежда ТОРЛАКОВА, ФТС "Детелини",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
12 ноември - Мартин ВЪЛЧЕВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

12 ноември - Георги АЛЕКСИЕВ, Земеделски производител, с. Нова Черна, община Тутракан
13 ноември - Светлана ГВОЗДЕЙКОВА, "Български
пощи", Тутракан
14 ноември - Станимир КРЪСТЕВ, Шофьор, Община
Тутракан
16 ноември - Д-р Юрий ВАСИЛЕВ, Стоматолог, Ротари
Клуб Тутракан
16 ноември - Шенол МОЛЛА, Общински съветник, ОбСТутракан

Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

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