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July Morning в Тутракан! Хайде!
Празник на кайсията и юбилей на Фондация "Искам бебе"
също ви очакват на 30 юни
July Morning

За поредна година, на
брега на река Дунав край
Тутракан ще се съберат
съмишленици на свободния
дух от цялата страна, за
да преживеят July Morning!
В първата юлска утрин
в Тутракан отново ще
прозвучи вечният хит „July
morning”, в изпълнение на
Джон Лоутън и Б.Т.Р.
В местността „Лодкостоянка” през цялата нощ
на 30 юни срещу 1 юли
ще пеят и свирят групите: Novacaine, The Roost,
Санеца, Chaplins Dream,
Deep Violet, Lambye, Bad
City, Подуене Блус Бенд и
Васко Кръпката, Sanitarium
Escape, Тони, Краси, Пешена стр. 4

Дарителски жест на депутата Алтимир Адамов
за Детския танцов състав от Старо село
Поредно признание:

Д-р Любомир Бойчев - Лекар,
на когото българите вярват
на стр. 4

ɇɚɪɨɞɧɢɹɬɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥȺɥɬɢɦɢɪȺɞɚɦɨɜ
ɜɩɪɢɟɦɧɚɬɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

на стр. 3

Честит празник на служителите
от РУ "Полиция"-Тутракан!
Поздравления за неуморния труд и за всеки миг, в който се
сте по-силни, по-находчиви и по-решителни, за това че въпреки
напрежението и несгодите изпълнявате
служебните си задължения!
С пожелания за здраве, късмет, щастливи мигове и повече
позитивни емоции за Вас и Вашите семейства!

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

5 юли - Професионален празник на МВР
С признателност към патриотичния ви
труд, в името на реда и държавността, ви
пожелавам здраве, сили, чест и воля
в отстояването на законността
във всички сфери на обществения и
политическия живот!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Честит професионален празник
на всички служители
от РУ "Полиция"-Тутракан и
Полицейски участък-Главиница,
Изразяваме своята благодарност за неуморния труд, за
високия професионализъм, за приноса Ви в укрепване на
законността и вътрешния ред и за осигуряване спокойствието на
гражданите в нашата община!
Пожелаваме здраве, щастие, всеотдайност и воля
за реализиране на всички добри начинания!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
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РЕГИОН

29.06.-5.07.2017 г.

В Общински съвет-Тутракан:

НОВИНИ
ɊȿɁɍɅɌȺɌɂɈɌɆȺɌɍɊɂɌȿȼɋɂɅɂɋɌɊȿɇɋɄȺɈȻɅȺɋɌ
ɉɨɜɢɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ Ⱦɴɪɠɚɜɧɢɬɟ ɡɪɟɥɨɫɬɧɢ
ɢɡɩɢɬɢɜɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɩɪɟɡɝɨɞɢɧɚɨɬɱɢɬɚɬɨɬɊɟɝɢɨɧɚɥɧɨɬɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɧɚɛɚɡɚɨɛɨɛɳɟɧɢɬɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɋɪɟɞɧɢɹɬɭɫɩɟɯɩɨȻɴɥɝɚɪɫɤɢɟɡɢɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɧɚɹɜɢɥɢɫɟɡɪɟɥɨɫɬɧɢɰɢɟ
Ⱦɜɨɣɤɢɬɟɨɬɞɴɪɠɚɜɧɢɬɟɡɪɟɥɨɫɬɧɢɢɡɩɢɬɢɫɚɬɟɞɜɚ
ɩɴɬɢ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ ɲɟɫɬɢɰɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɫɚ  ɧɚ ɛɪɨɣ ɉɴɥɧɢɬɟ
ɲɟɫɬɢɰɢɫɚɫɚɦɨɞɜɟ
Ɂɚ ɬɪɟɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɡɚɞɴɪɠɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɬɚ ɧɚ ɩɨɤɚɱɜɚɧɟ
ɧɚɪɟɡɭɥɬɚɬɚɢɬɨɜɭɫɥɨɜɢɹɧɚɫɬɪɨɝɢɦɟɪɤɢɫɪɟɳɭɩɪɟɩɢɫɜɚɧɟɬɨ ɢ ɩɨɞɫɤɚɡɜɚɧɟɬɨ ɇɚɣɜɢɫɨɤ ɭɫɩɟɯ ɩɨɤɚɡɜɚɬ ɞɜɟɬɟ
ɩɪɨɮɢɥɢɪɚɧɢɝɢɦɧɚɡɢɢɜɋɢɥɢɫɬɪɚȿȽÄɉəɜɨɪɨɜ³ɫɭɫɩɟɯ
ɢɉɆȽÄɋɜɄɥɈɯɪɢɞɫɤɢ³±
Ɍɪɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɢɦɚɬ ɫɪɟɞɟɧ
ɭɫɩɟɯ ɩɨɞ  ± ɉȽɅɉ Äɉ ɋɥɚɜɟɣɤɨɜ³ ɉɁȽ ÄȾɨɛɪɭɞɠɚ³ ɢ
ɉȽɋÄɉɉɟɧɟɜɇɚɣɜɢɫɨɤɫɪɟɞɟɧɪɟɡɭɥɬɚɬɧɚɧɚɣɦɚɫɨɜɢɬɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɡɚɜɬɨɪɢɞɴɪɠɚɜɟɧɡɪɟɥɨɫɬɟɧɢɡɩɢɬɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧ
ɧɚɢɡɩɢɬɚɩɨȺɧɝɥɢɣɫɤɢɟɡɢɤɢɩɴɥɧɢɲɟɫɬɢɰɢɨɬ
ɹɜɢɥɢɫɟɡɪɟɥɨɫɬɧɢɰɢɫɥɟɞɜɚɧɨɬȻɢɨɥɨɝɢɹɢɡɞɪɚɜɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢɩɴɥɧɢɲɟɫɬɢɰɢɩɪɢɹɜɢɥɢɫɟ
ɇȺɊɍɒȿɇɂəɈɌɄɊɂɏȺɌɊɍȾɈȼɂɌȿ
ɂɇɋɉȿɄɌɈɊɂɉɊɂɉɊɈȼȿɊɄɂɌȿɋɂ
ȾɨɦɨɦɟɧɬɚɜɞɢɪɟɤɰɢɹɬɚÄɂɧɫɩɟɤɰɢɹɩɨɬɪɭɞɚ´ɜɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɫɬɨɩɚɧɢɫɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɥɢɩɨɱɬɢɟɞɧɨɞɧɟɜɧɢɬɪɭɞɨɜɢɞɨɝɨɜɨɪɢɩɨɤɚɡɜɚɫɩɪɚɜɤɚɨɬɢɧɫɩɟɤɰɢɹɬɚ
ɋɥɟɞ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɩɪɟɡ ɮɟɜɪɭɚɪɢ ɡɚ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟɡɚɜɴɡɧɢɤɜɚɧɟɧɚɬɪɭɞɨɜɢɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɚɧɢɜɄɨɞɟɤɫɚɧɚɬɪɭɞɚɩɪɢɫɟɡɨɧɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɜɪɚɫɬɟɧɢɟɜɴɞɫɬɜɨɬɨ±ɫɤɥɸɱɜɚɧɟɧɚɟɞɧɨɞɧɟɜɧɢɬɪɭɞɨɜɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɢɫɚɢɡɜɴɪɲɟɧɢɩɪɨɜɟɪɤɢɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɫɬɨɩɚɧɢ
ɉɪɟɞɜɢɞɟɧɨɟɩɪɨɜɟɪɤɢɬɟɞɚɫɟɭɜɟɥɢɱɚɬ
Ɉɬ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɨɬ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹɬɚ ɫɚ ɢɡɜɴɪɲɟɧɢ
ɩɪɨɜɟɪɤɢɡɚɫɩɚɡɜɚɧɟɧɚɬɪɭɞɨɜɨɬɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨɢ
ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɧɚɡɞɪɚɜɨɫɥɨɜɧɢɢɛɟɡɨɩɚɫɧɢɭɫɥɨɜɢɹɧɚɬɪɭɞ
ɍɫɬɚɧɨɜɟɧɢɫɚɩɨɱɬɢɧɚɪɭɲɟɧɢɹɨɬɤɨɢɬɨɧɚɞɫɚ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɧɚɁɚɤɨɧɚɡɚɡɞɪɚɜɨɫɥɨɜɧɢɢɛɟɡɨɩɚɫɧɢɭɫɥɨɜɢɹ
ɧɚɬɪɭɞɚɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟɫɚɧɚɪɭɲɟɧɢɹɫɜɴɪɡɚɧɢɫɬɪɭɞɨɜɢɬɟ
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɇɚɥɨɠɟɧɢɫɚɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɦɟɪɤɢ ɂɡɞɚɞɟɧɢ ɫɚ  ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɢ ɡɚ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ ɤɚɬɨ ɢɦɚ ɜɴɜɟɞɟɧ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɟɧ
ɪɟɠɢɦɡɚɛɟɡɨɩɚɫɧɚɪɚɛɨɬɚɋɩɪɟɧɢɫɚɦɚɲɢɧɢɢɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɨɬɫɬɪɚɧɟɧɢɫɚɬɪɢɦɚɪɚɛɨɬɧɢɰɢɛɟɡɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɬɚ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɩɪɚɜɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ȼ  ɨɬ ɫɥɭɱɚɢɬɟ ɟ
ɩɨɬɴɪɫɟɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɧɚɤɚɡɚɬɟɥɧɚ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɨɬ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢɢɪɚɛɨɬɧɢɰɢɤɚɬɨɫɚɫɴɫɬɚɜɟɧɢɚɤɬɚɡɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɍȼȿɅɂɑȿɇȺȿɋɈɐɂȺɅɇȺɌȺɉȿɇɋɂə
ɉɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɨɩɪɟɞɟɥɢɧɨɜɪɚɡɦɟɪɧɚɫɨɰɢɚɥɧɚɬɚɩɟɧɫɢɹɡɚɫɬɚɪɨɫɬɈɬɸɥɢɬɹɳɟɧɚɪɚɫɧɟɨɬɥɜɧɚ
ɥɜɉɪɨɦɹɧɚɬɚɳɟɞɨɜɟɞɟɞɨɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟɧɚɩɟɧɫɢɢɬɟɤɨɢɬɨ
ɧɟɫɚɫɜɴɪɡɚɧɢɫɬɪɭɞɨɜɚɞɟɣɧɨɫɬɬɴɣɤɚɬɨɩɨɡɚɤɨɧɬɟɯɧɢɹɬ
ɪɚɡɦɟɪɫɟɨɩɪɟɞɟɥɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɨɬɫɨɰɢɚɥɧɚɬɚɩɟɧɫɢɹɡɚ
ɫɬɚɪɨɫɬɌɨɜɚɫɚɩɟɧɫɢɢɬɟɡɚɜɨɟɧɧɚɢɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬ ɫɨɰɢɚɥɧɚɬɚ ɩɟɧɫɢɹ ɡɚ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɚɬɚ
ɩɟɧɫɢɹɓɟɫɟɩɨɜɢɲɚɬɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɬɟɞɨɛɚɜɤɢ
ɤɴɦɩɟɧɫɢɢɬɟɤɨɢɬɨɫɟɨɩɪɟɞɟɥɹɬɜɩɪɨɰɟɧɬɨɬɫɨɰɢɚɥɧɚɬɚ
ɩɟɧɫɢɹɡɚɫɬɚɪɨɫɬ
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
ȼ ɧɟɬɪɟɡɜɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɲɨɮɢɪɚɥ ɢ ɇɄ  ɝ   ɧɚ 
ɸɧɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɬɨɣɛɢɥɡɚɞɜɨɥɚɧɚɧɚɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥ
ÄɎɨɪɞ´ ɤɨɝɚɬɨ ɩɴɬɧɢ ɩɨɥɢɰɚɢ ɝɨ ɡɚɫɟɤɥɢ ɢ ɫɩɪɟɥɢ ɩɨ ɭɥ
ÄɄɪɟɩɨɫɬɬɚ´ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɋɞɪɟɝɟɪɛɢɥɢɨɬɱɟɬɟɧɢɩɪɨɦɢɥɚ
ɚɥɤɨɯɨɥɧɨɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɜɢɡɞɢɲɚɧɢɹɨɬɧɟɝɨɜɴɡɞɭɯȼɨɞɚɱɴɬ
ɟɞɚɥɤɪɴɜɧɚɩɪɨɛɚɡɚɯɢɦɢɱɟɧɚɧɚɥɢɡɁɚɞɴɪɠɚɧɟɡɚɫɪɨɤ
ɞɨɱɚɫɚɁɚɜɟɞɟɧɚɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɩɪɟɩɢɫɤɚ
ɞɤɚɩɨɫɟɜɢɜɪɚɣɨɧɚɧɚɫɟɥɨȻɨɝɞɚɧɰɢɫɚɫɩɚɫɟɧɢɨɬ
ɨɩɨɠɚɪɹɜɚɧɟɜɱɟɪɚɌɟɛɢɥɢɡɚɫɬɪɚɲɟɧɢɨɬɝɨɪɹɳɢɜɛɥɢɡɨɫɬ
ɫɭɯɢɬɪɟɜɢɧɨɨɝɧɟɛɨɪɰɢɨɬɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɟɧɭɱɚɫɬɴɤ±Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɫɚɝɢɩɨɝɚɫɢɥɢɩɪɟɞɢɞɚɫɟɫɬɢɝɧɟɞɨɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢ
ɡɚɝɭɛɢɉɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨɟɫɬɚɧɚɥɨɜɱɟɪɚɨɤɨɥɨɱɚɫɚ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɚɧɟɛɪɟɠɧɚɪɚɛɨɬɚɫɨɝɴɧ
ɝɨɞɢɲɧɢɹɬɄȻɟɡɚɫɟɱɟɧɞɚɭɩɪɚɜɥɹɜɚɦɨɬɨɩɟɞɛɟɡ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɢɬɚɛɟɥɢɢɧɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɩɨɧɚɞɥɟɠɧɢɹɪɟɞ
ɉɪɨɜɟɪɤɚɬɚɟɢɡɜɴɪɲɟɧɚɜɱɟɪɚɩɨɩɴɬɹɦɟɠɞɭɫɟɥɚɬɚɋɨɤɨɥ
ɢɋɭɯɨɞɨɥɉɨɫɥɭɱɚɹɟɡɚɩɨɱɧɚɬɨɛɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

Текущи въпроси обсъдиха на юнската сесия
стоящото Общо събрание
на Асоциация по водоснабдяване и канализация
на обособена територия,
обслужвана от „ВиК“ ООД
Силистра, което ще се проведе на 18 юли, кмета д-р
Димитър Стефанов, а при

шият "Детски отдел" на
библиотеката в бл. "Истър") за партиен офис.
В останалата част от
сесията бяха приети решения по осем разпоредителни
сделки, както и предложението за осигуряване на дърва

невъзможност за негово
участие да бъде заместван
от председателя на Общинския съвет.
За разглеждане на следващо заседание бе отложена докладната записка
с искането на коалиция
"Обединени патриоти" на
общинско помещение (бив-

за огрев на ветераните
от войните, съпругите
на починалите ветерани
от войните и пенсионери
военноинвалиди от община
Тутракан, живеещи на територията на общината.
За 27 юли е насрочена
следващата сесия на местния парламент.

НОИ с важна новина за всички безработни

от трите възможни начина за
получаване на документите,
които НОИ издава във връзка с
исканото обезщетение. С оглед
защита на личните данни получаването им по електронен път
на посочен електронен адрес
е възможно, само ако лицето
притежава квалифициран електронен подпис или персонален
идентификационен код. В тези
случаи документите се смятат
за връчени с изтеглянето им.
Новият образец на заявлението за отпускане на парично
обезщетение за безработица е
публикувано на интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg),
в рубриката „За потребителя“/
„Формуляри“/ „Формуляри и
образци за безработица“.

Калина ГРЪНЧАРОВА
приемане на план за
работа на местния
парламент през второто полугодие на 2017-та
година започна заседанието на Общински съвет-Тутракан на 22 юни.
Без дебати бе приет и
отчетът за дейността
на общинската болница за
2016 г. А очакванията, че
ще бъде внесена докладна
записка с решенията на
Временната комисия по изработване на оздравителен
план на МБАЛ-Тутракан при-

С

ети на проведеното нейно
заседание не се оправдаха,
като причина за това е
отсъствието на кмета
на общината от сесията.
Според председателя на
Общинския съвет Данаил
Николов, предложения като
изтегляне на нисколихвен
кредит за покриване на
задълженията на болницата, които са в размер на
над 4,8 млн.лв., не бива да
се обсъждат без негово
участие (кметът бе в командировка). Съветниците
избраха за представител на
Община Тутракан в пред-

В последния ден на
юни - заседание на
Общински съвет-Главиница
Калина ГРЪНЧАРОВА
едовното заседание на Общински съвет-Главиница е
свикано от председателя
Месут Алиш на 30 юни. В неговия
предварителен проект за дневен
ред са включени четири докладни
записки. Най-напред съветниците
ще определят представител на
Община Главиница в Общото
събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на
обособена територия, обслужвана
от „ВиК“ ООД Силистра. След при-

Р

ационалният осигурителен институт (НОИ)
информира, че от 1 юли
2017 г. заявлението за отпускане на парично обезщетение за
безработица може да се подава
и по електронен път. Това ще
става чрез специално разработена електронна административна услуга, която ще бъде
достъпна на интернет страницата на институцията (www.
noi.bg) от същата дата. Онлайн
услугата допълва списъка от
над 65 програмни продукти на

Н

емане на решение за допълване
на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост за 2017
г. ще бъде разгледано предложението за разпоредителни сделки с
общински имоти.
Предстои да се разгледа и докладна записка с предложение за
отпускане на средства за дарение
за доизграждане на Мемориален
комплекс на гроба на кан Кубрат.
Заседанието на Общински съвет
- Главиница ще започне в 14:00 ч.

НОИ, които вече работят в услуга на потребителите. По този
начин институтът продължава
политиката за намаляване на
административната тежест за
осигурителите и осигурените
лица. Достъпът до електронната услуга ще се осъществява
чрез използването на квалифициран електронен подпис или
персонален идентификационен
код (ПИК) на подателя, издаден
от НОИ. Във връзка с промяната в Наредбата за отпускане
и изплащане на паричните

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 26 юни 2017 г.
15 оператори на автоматична линия – средно образование, работа в
гр.Калофер, допълнително стимулиране за служители от отдалечени
места
15 монтажници, производство на слаботокови предпазители –
средно образование, ваучери за храна, работа в с.Радиново, община
Пловдив, осигурен транспорт, работно облекло
10 общи работници – няма изискване за заемане, работа в гр.
Поморие, осигурена храна, осигурено настаняване, работно облекло
1 продавач консултант – основно образование, компютърни умения
7 машинни оператори – основно образование, трисменен режим
на работа
2 сервитьори – няма изискване за заемане
3 работници, спомагателни шивашки дейности – няма изискване
за заемане
1 барман - – няма изискване за заемане
1 готвач - няма изискване за заемане
1 специалист - организация, нормиране и отчитане на труда – висше
икономическо образование, професионалният опит е предимство

1 екструдерист – основно образование, двусменен режим на работа
1 гладач – няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за заемане
2 медицински лаборанти, 5 медицински сестри, 3 акушерки – полувисше медицинско образование
2 лекари – висше медицинско образование
1 барман – няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за заемане
1 продавач консултант – няма изискване за заемане
1 заварчик – основно образование
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – средно образование,
правоспособност, опит до 1 година
10 работници, спомагателни шивашки дейности – начално образование, за с.Цар Самуил
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен,
ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

обезщетения за безработица е
утвърден нов образец на заявление. Заедно с него потребителите, избрали електронния
вариант на подаване, ще трябва
да приложат като прикачен
файл и акт за прекратяване на
правоотношението. За заявленията, подадени след 30 юни
2017 г., отпада необходимостта
лицата да представят документи, удостоверяващи осигурителен стаж за безработица, тъй
като данните за времето след
31.12.2001 г. ще се извличат
от информационната система
на НОИ. В новия образец на
заявлението безработното
лице следва да посочи един

“ТГ”

Днес, 29 юни:

"Спасителят" и Дискотека под звездите
ъв връзка със Световния
ден за борба с наркоманиите Местната комисия за
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
към Община Тутракан организира
няколко прояви.
От 15:00 часа в залата на Читалището актьорите от софийската
театрална формация „Улична
банда” Валентин Балабанов, Вера
Среброва, Ивайло Захариев и
Виктория Янева ще представят
спектакъла "Спасителят". След

В

постановката ще има беседа по
темата за превенция на употреба на
дрога с актьора Ивайло Захариев.
Същия ден, от 20:00 часа до
„Лодкостоянката”, ще се проведе
„Дискотека под звездите” под
мотото ”Не пием, не пушим, не
употребяваме дрога!”
Събитията съвпадат и с Международния ден на р. Дунав, който се
отбелязва на 29 юни. По време на
дискотеката ще бъдат пуснати балони и гълъби в небето над Дунав.
“ТГ”
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29.06.-5.07.2017 г.

Ново издание на Историческия музей
си за приноса им в развитието на обществено-политическия, стопанския и
културния живот на общината и оставили трайна
в него.
Настоящото издание е
посветено на дейността
на Йордан Кънев, като
ръководител на две от
стопанските предприятия
в Тутракан, а именно фабрика „Славянка” и „Добруджански плод" - за тяхното създаване, развитие и
ликвидация.
Публикуваме спомените,

ɃɨɪɞɚɧɄɔɇȿȼ

ъгласно плана за архивните проучвания и
публикации, през 2015
г. Исторически музей – Тутракан започна издирването
на документи за периода на
тоталитарния социализъм
до 1989 г. и публикуването
им в сборник „Документи за
историята на Тутракан”,
като продължение на публикуваните вече два тома
с документи, информират
от институцията.
Заедно с това, започна
проучване и на личностите,
на кадрите и дейците от
сферата на общественополитическия, стопанския
и културния живот на те-

С

риторията на общината
работили и творили през
този период.
Плеядата дейци от посочения период са работили
усърдно и отговорно, съгласно законите и изискванията на времето, не
са щадели сили и енергия
за изпълнение на непосредствените задачи стоящи
пред тях, за развитието на
Тутракан и района. Много
по-късно, в годините на
демокрацията, изключително тежко преживяват
разрухата на граденото
с десетилетия и обезсмислило всичките им усилия,
умения и енергия вложени в
тези години.
Ето защо, Исторически

22 - 24 септември 2017 г.
Велико Търново - Трявна - Габрово Деветашка пещера - Крушунски водопади
Ɏɚɛɪɢɤɚɋɥɚɜɹɧɤɚɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɣɫɤɚɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢɹ

музей-Тутракан подкрепя
и съдейства кадрите от
този период да споделят
преживяното пред специалистите на музея. Ще подкрепим тези, които искат
да публикуват спомените

така както авторът ни ги
е представил без никаква
намеса в изложението.
Изданието не се продава,
може да се заеме от библиотеката на музея.
“
ТГ”

Дарителски жест на депутата Алтимир Адамов
за Детския танцов състав от Старо село
Г

Калина ГРЪНЧАРОВА
раждани от Тутракан
и общината посетиха
първата приемна на
народния представител от
ГЕРБ Алтимир Адамов на 26
юни и поставиха пред него
своите проблеми.
Новината от приемния ден
е за благотворителния жест
на депутата - той дари
500 лв. на Детския танцов
състав при НЧ "Възраждане-1940 г." - с.Старо село, в
подкрепа за техни участия
във фестивали.
Адамов направи и още
няколко дарения при обиколката си в областта - 2 000
лв. получи ДГ "Щастливо
детство" в гр. Алфатар за
закупуване на матраци и
възглавници, а Детската
градина в с. Водно, община
Дулово - 1000 лв. за матраци
Той дари на Дом за стари
хора в Алфатар необходимите им 4 болнични легла.
Да си сред хората, да
видиш и усетиш техните
нужди и да им помогнеш в
точния момент - така Ал-

тимир Адамов вижда своята
работа като народен представител.
Ден след приемната, той
даде в Силистра пресконференция във връзка с изнесените факти, свързани с
Община Алфатар и кмета на
общината Янка Господинова
от народния представител
от БСП Стоян Мирчев. Той
информира, че ще поиска
официални отговори от
всички ресорни институции. „Например, в своето
изявление пред медиите
Стоян Мирчев посочва, че
има много уволнени служители от общинската
администрация в Алфатар.
Аз ще поискам официален
отговор дали това е така
от Областната инспекция
по труда. Мирчев твърди, че
Янка Господинова се е разпореждала с държавни имоти.
Аз ще поискам официална
информация от Областния
управител дали това е така.
Мирчев твърди за избирателност при предоставянето на безплатен топъл обяд.

Аз ще поискам отговор от
Агенцията за социално подпомагане дали това е така.
И след това ще предоставя
всички официални отговори
на медиите", коментира
Адамов. На въпрос дали има
информация, че дъщерята
на Янка Господинова е била
назначена на работа в общинската администрация,
което е грубо нарушение
на българското законодателство, Адамов отговори:
„Знам, че по този въпрос
Стоян Мирчев е сезирал
Комисията за установяване
на конфликт на интереси и
ще изчакам нейния отговор.
Но искам да попитам, след
като той твърди, че има
и други нарушения, защо е
сезирал само тази комисия, а не всички ресорни“.
Адамов обеща още, че при
всяко получаване на отговор на негово запитване ще
свиква пресконференции по
темата.
Няколко основни проблема
са се откроили по време
на негови приемни с жи-

тели на общините Дулово,
Тутракан и Алфатар в началото на тази седмица.
„В Алфатар трябва да се
ремонтират няколко улици,
тъй като общината не е в
състояние заради ниския си
бюджет и аз поех ангажимент. Друг въпрос беше за
нови матраци и възглавници
в местната детска градина
и той бе решен“, съобщи
народният представител. В
Тутракан местният детски
състав „Възраждане“ е поискал финансова помощ за свои
участия, а селскостопански
работници пък са обърнали
внимание, че не получават
навременна информация. В
Дулово много ярко е изпъкнал
проблемът с острата нужда
от нова детска градина, тъй
като в действащата местата не достигали. „С кмета
на Дулово д-р Юксел Ахмед
обсъдихме възможността
за строителството на нова
детска градина и аз поех ангажимент този проблем да
се реши“, каза в заключение
Алтимир Адамов.

Около 46 000 първокласници ще
ДФЗ изплати над 1,6 млн. лева на
младите земеделски стопани
получат еднократна помощ от 250 лв.
в началото на учебната година
Ⱦɴɪɠɚɜɟɧ ɮɨɧɞ ÄɁɟɦɟ- ɧɢɹȾɨɩɭɫɬɢɦɢɤɚɧɞɢɞɚɬɢɫɚ

ɉɨ  ɥɜ ɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ ɩɨɦɨɳ ɳɟ ɩɨɥɭɱɚɬ ɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟɱɢɢɬɨɫɟɦɟɣɫɬɜɚɢɦɚɬ
ɧɢɫɤɢɞɨɯɨɞɢɪɟɲɢɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɋ ɬɟɡɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɳɟ
ɛɴɞɚɬ ɩɨɞɩɨɦɨɝɧɚɬɢ ɨɤɨɥɨ
ɞɟɰɚɤɨɢɬɨɬɪɴɝɜɚɬɧɚ
ɭɱɢɥɢɳɟɩɪɟɡɫɟɩɬɟɦɜɪɢɬɝ
ȿɞɧɨɤɪɚɬɧɚɬɚɩɨɦɨɳɫɟɨɬɩɭɫɤɚɩɨɪɟɞɚɧɚɁɚɤɨɧɚɡɚɫɟɦɟɣɧɢɩɨɦɨɳɢɡɚɞɟɰɚɉɪɚɜɨ
ɞɚɹɩɨɥɭɱɚɬɢɦɚɬɫɟɦɟɣɫɬɜɚ
ɱɢɢɬɨ ɞɟɰɚ ɫɚ ɡɚɩɢɫɚɧɢ ɜ
ɩɴɪɜɢ ɤɥɚɫ ɜ ɞɴɪɠɚɜɧɨ ɢɥɢ
ɨɛɳɢɧɫɤɨ ɭɱɢɥɢɳɟ ɡɚ ɩɴɪɜɢ
ɩɴɬ Ⱦɪɭɝɨ ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɭɫɥɨɜɢɟɟɫɪɟɞɧɨɦɟɫɟɱɧɢɹɬɞɨ-

ɯɨɞɧɚɱɥɟɧɨɬɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨɡɚ
ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɬɟɦɟɫɟɰɚɞɚɟ
ɩɨɧɢɫɴɤɢɥɢɪɚɜɟɧɧɚɥɜ
ɉɨɦɨɳɬɚ ɫɟ ɨɬɩɭɫɤɚ ɛɟɡ
ɞɨɯɨɞɟɧɬɟɫɬɡɚɞɟɰɚɫɬɪɚɣɧɢ
ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ ɫɢɪɚɰɢ ɢ ɞɟɰɚ
ɧɚɫɬɚɧɟɧɢɜɩɪɢɟɦɧɢɫɟɦɟɣɫɬɜɚɢɜɫɟɦɟɣɫɬɜɚɧɚɪɨɞɧɢɧɢ
ɢ ɛɥɢɡɤɢ ɩɨ ɪɟɞɚ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɚ
ɡɚɡɚɤɪɢɥɚɧɚɞɟɬɟɬɨɋɪɨɤɴɬ
ɡɚ ɩɨɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɬɚ ɡɚ ɨɬɩɭɫɤɚɧɟ
ɧɚ ɩɨɦɨɳɬɚ ɫɥɟɞ ɡɚɩɢɫɜɚɧɟ
ɧɚ ɞɟɬɟɬɨ ɜ ɩɴɪɜɢ ɤɥɚɫ ɟ ɧɟ
ɩɨɤɴɫɧɨ ɨɬ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɧɚ
ɬɟɤɭɳɚɬɚɭɱɟɛɧɚɝɨɞɢɧɚ
“ТГ”

ɇɹɤɨɝɚɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɬɨȾɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢɩɥɨɞ

ɞɟɥɢɟ³ ɢɡɩɥɚɬɢ   
ɥɟɜɚ ɩɨ ɋɯɟɦɚɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɢ
ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ ɫɬɨɩɚɧɢ ɆɁɋ 
ɉɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɩɨɥɭɱɚɜɚɬɛɥɢɡɨ    ɫɬɨɩɚɧɢ ɤɨɢɬɨ ɫɚ
ɞɟɤɥɚɪɢɪɚɥɢ ɩɥɨɳɢ ɩɨ ɋɯɟɦɚɬɚ ɡɚ ɟɞɢɧɧɨ ɩɥɚɳɚɧɟ ɧɚ
ɩɥɨɳ ɋȿɉɉ  ɜ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨ
ɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɡɚɄɚɦɩɚɧɢɹ
ɢɫɚɨɬɛɟɥɹɡɚɥɢɭɱɚɫɬɢɟ
ɩɨɆɁɋ
ɂɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ ɡɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬ ɩɨ ɫɯɟɦɚɬɚ ɫɚ ɨɩɢɫɚɧɢ
ɜ ɱɥ  ɧɚ ɇɚɪɟɞɛɚ  ɨɬ
ɝ ɡɚ ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɢ
ɪɟɞɚ ɡɚ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɫɯɟɦɢɬɟ ɡɚ ɞɢɪɟɤɬɧɢ ɩɥɚɳɚ-

ɦɥɚɞɢ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ ɫɬɨɩɚɧɢ
ɧɚɜɴɡɪɚɫɬɞɨɝɨɞɢɧɢɤɴɦ
ɝɨɞɢɧɚɬɚɧɚɩɴɪɜɨɬɨɩɨɞɚɜɚɧɟ
ɧɚɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨɁɚɪɚɡɥɢɤɚɨɬ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚɩɨɞɤɪɟɩɚɤɨɹɬɨ
ɦɥɚɞɢɮɟɪɦɟɪɢɩɨɥɭɱɚɜɚɬɩɨ
ɉɊɋɊ ɩɪɢ  ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ
ɫɴɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɡɚ ɞɢɪɟɤɬɧɢ
ɩɥɚɳɚɧɢɹ ɬɟ ɜɡɢɦɚɬ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɧɚɝɨɞɢɲɧɚɛɚɡɚ
ɋɭɛɫɢɞɢɹ ɫɟ ɨɬɩɭɫɤɚ ɡɚ
ɩɴɪɜɢɬɟɯɚɞɨɩɭɫɬɢɦɢɩɨ
ɋȿɉɉɤɚɬɨɩɥɚɳɚɧɟɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɧɚɞɛɚɜɤɚɨɬɨɬ
ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɬɨ ɧɚ ɯɟɤɬɚɪ ɩɨ
ɋɯɟɦɚɬɚɡɚɟɞɢɧɧɨɩɥɚɳɚɧɟ
“ТГ”
ɧɚɩɥɨɳ

Програма
1-ви ден - 7:00 – Отпътуване от Тутракан за Велико Търново,
където на 22 септември 1908 г., с манифест княз Фердинанд обявява независимостта на България. Възможност за посещение на
крепостта “Царевец”, църквата "Св. 40 мъченици", Мултимедийния
център „Царевград Търнов“, популярен като "Музей на восъчните
фигури", Музей на Възраждането, единствения в България музейзатвор. Свободно време за разходка по Самоводската чаршия.
Вечерта ще имате възможност да се включите в празненствата по
случай 109 години от обявяването на Независимостта на България
и да се насладите на уникалното светлинно шоу „Звук и Светлина”
/по предварителна програма започва в 19:00ч. Спектакълът ще
може да се наблюдава безплатно от площада пред Царевец. Часът
на излъчване може да бъде променен допълнително съобразно
празничната програма/. Нощувка.
II-ри ден - 8:00 - Закуска. 9:00 - Отпътуване за Трявна с преминаване през Дряновски манастир и възможност за посещение на
пещерата "Бачо Киро" – свободно време. Пристигане в Трявна и
настаняване в хотел. Градът е разположен в северните склонове
на живописната Стара планина, в долината на Тревненска река.
Старата част на града е обявена за архитектурен резерват, където
са запазени около 140 паметника на възрожденската архитектура.
Възможност за посещение на "Даскаловата къща”, строена през
1804-1808 г., която днес е единственият в страната специализиран
музей на резбарското изкуство. Посещение в Славейковата къща и
Тревненското школо - едно от първите светски училища в България
с колекция "Времеизмерителни уреди от античността до началото
на XX век". Свободно време. Нощувка.
III-ти ден - 8:00 - Закуска. 9:00 - Отпътуване за Габрово - наричат
го Столица на фабриките и Българският Манчестър. Широката
палитра от занаяти през Възраждането позволила задоволяване
не само на местните нужди, но дала и възможност за развиване
на търговска дейност в цялата Османска империя, а от средата на
18 в. и в други европейски страни. Градът започнал да се слави с
пестеливостта и остроумието на своите жители, поради което тук
се намира единственият в света музей Дом на хумора и сатирата.
Възможност за посещение на Интерактивен музей на индустрията
Габрово и Дом на хумора и сатирата.
Отпътуване за Деветашка пещера - описана още през 1877 г. В
нея са направени открития на някои от най-интересните останки от
времето на неолита по българските земи. Дълго пещерата е била
засекретен военен обект и до началото на 90-те е била използвана
за съхранение на петрол. Посещение на Крушунски водопади.
Отпътуване за Тутракан – пристигане около 19 часа.
Цена: 140 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 2 нощувки
и закуски в хотел 2/3* или семеен, застраховка, курортна такса
и “Снимка за спомен” – колаж от снимки направени по време на
екскурзията.
Цената не включва входове на посещаваните обекти:
- Архитектурно-исторически резерват "Царевец" – 6 лв., пенсионери – 3 лв., беседа – 10 лв. за групата.
- Църква „Св. 40 мъченици” – 6 лева, пенсионери – 3 лв.
- Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ – 10
лева, пенсионери – 5 лв., беседа - 10 лв. за група от 15 човека.
- Пещера "Бачо Киро" - 3 лв. (възрастни), 2 лв. (ученици, пенсионери).
- Трявна - “Даскаловата къща”, Славейковата къща и Тревненското школо - входът за всяко от тях е за възрастни - 2.00 лв., ученици,
студенти и пенсионери - 1.00 лв.
- Интерактивен музей на индустрията Габрово – Индивидуално
посещение - 6 лв., учащи, студенти и лица на възраст над 65 г. - 3
лева, хора с увреждания - 2 лева
- Дом на хумора и сатирата – 1 лв. за учащи и пенсионери ,
възрастни - 2 лева, беседа – 5 лв.
- вход Деветашка пещера – 2 лв. (възрастни), 1 лв. (пенсионери,
учащи)
- вход (екотакса) – Крушунски водопади – 2 лв. за всички възрасти
Бележка: Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на програмата.
За записване: Анастасия Якова - 0866 65890, GSM: 0895 425453
За записване: Анастасия Якова – тел.: 0866 65890 и 0895 425453
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може
July Morning в Тутракан! Хайде! „Математиката
да е интересна”
"Твоят час" в ОУ "Иван Вазов", с. Зафирово

Празник на кайсията и юбилей на Фондация "Искам бебе"
също ви очакват на 30 юни

от стр. 1 изпълнят хитовата песен
„Джулай морнинг”.
то и Балуш, John Lawton и
Очакваме и този път
Б.Т.Р.
хиляди свободолюбиви поЦялото това съзвездие читатели на July Morning
ще забиват яко рок до да се присъединят към нас.
зори и точно при изгрева
на юлското слънце на 1
юли - John Lawton и Б.Т.Р
заедно с кмета на Тутракан
„Тутракан - столицата на
д-р Димитър Стефанов, ще

Празник на
кайсията

кайсията” - под това мото,
всяка година в Тутракан, се
провежда традиционният
фестивал на кайсията.
За 14-та поредна година
крайдунавският град Тутракан организира Празник
на кайсията. Тази година
събитието ще се проведе
на 30 юни от 17:00 часа в
Крайдунавски парк - Тутракан. Традиционно, на този
ден, се събират всички
производители на кайсии,
тъй като именно този
плод е сред традиционните
овощни видове в региона.
Ще се проведе изложение на различни сортове
кайсии, ще има конкурс за
най-добър кайсиев плод,
най-добра кайсиева ракия,
най-вкусен кайсиев сладкиш
и сладко от кайсии.
Избрани ще бъдат Принц
и Принцеса „Кайсийка 2017“,
а за малчуганите, организаторите са предвидили
атрактивни игри и много

Поредно признание:

Д-р Любомир Бойчев - Лекар,
на когото българите вярват!
редседателят на Народното събрание Димитър
Главчев връчи наградите
на лекарите, отличени в тазгодишното издание на инициативата на
в. "24 часа" - „Лекарите, на които
вярваме”. За четвърти пореден
път д-р Любомир Бойчев е отличен с наградата, което е поредното
признание за професионализма
на популярния акушер-гинеколог
и доверието на пациентите към
него.
Церемонията, по традиция,
се състоя в пленарната зала на
Народното събрание.
Димитър Главчев поздрави

П

всички лекари, номинирани в
тазгодишното издание на инициативата. За мене, освен удоволствие, е и предизвикателство да
съм сред толкова много лекари,
които са спечелили доверието
на пациентите си, обърна се той
към медиците. Председателят на
Народното събрание отбеляза, че
общото между политиците и лекарите е, че се опитват да спечелят
доверието на хората.
Министърът на здравеопазването проф. Николай Петров отбеляза, че се радва на възможността,
заедно с цвета на медицинското
съсловие в България, да обсъжда

темата за доверието. Доверието е
най-дефицитната стока в България и за разлика от някои други
професии, в здравеопазването то
не се купува, подчерта той.
Присъствието на номинираните
лекари в инициативата „Лекарите,
на които вярваме” в Народното
събрание е знак към законодателната институция, че най-важният
приоритет трябва да бъде животът
и здравето на българите и отношението на държавата към специалистите, за които качественото
и достъпно здравеопазване не е

забавления. За доброто
настроение на гражданите
и гостите на Тутракан е
организиран и концерт на
самодейните състави при
Народните читалища в община Тутракан.

Надежда с всеки
изгрев...

Тази година фондация „Искам бебе” празнува 10 години от създаването си.
Хрумването им е именно в
Тутракан да отпразнуват
рождения си ден, на 30 юни
от 17:00 часа в Крайдунавския парк, от където рокери
с мотори ще се включат в
шествието на Фондацията
„Искам бебе”. С рокери,
мотори, родители и деца,
шествието ще завърши на
самата сцена на Джулай
Морнинг и заедно всички
в 19:00 часа ще сложат
началото на July Morning Tutrakan`2017!
само професия, но и кауза, заяви
издателят на вестник „24 часа”
Венелина Гочева. Тя припомни, че
първото награждаване на лекари
е било през 2011 г., когато доверието между лекари и пациенти е
достигнало критична точка. Големият брой номинации показва, че
има промяна в отношението към
най-важната професия, подчерта
Венелина Гочева. Тя уточни, че
409 имена на специалисти в България са включени в класацията
през 2016 г. и уточни, че за първи
път сред тях има 29 стоматолози.
На награждаването присъстваха заместник-председателят на
парламента д-р Нигяр Джафер,
председателят на Комисията по
здравеопазването на Народното
събрание д-р Даниела Дариткова
и членове на комисията, представители на изпълнителната власт,
на организации на лекарите и
стоматолозите и др.
“ТГ”

Соня ПЕТКОВА
аключителната публична
изява на Групата за преодоляване на обучителни
затруднения „Математиката може
да е интересна” в ОУ "Иван Вазов" в
с. Зафирово се проведе на 13 юни
т.г. В нея участваха всички членове
на групата. Проявата включваше
състезания в три кръга, в които
учениците трябваше освен знания
по предмета, да покажат и логическа мисъл. Състезанието премина
в позитивен тон, с много смях и
разсъждения, както от състезателите, така и от публиката. Децата
показаха нетрадиционно мислене

З

и работа в екип. Участниците изразиха съжаление от приключване на
работата на Групата, но и нетърпение във връзка с наближаващата
ваканция. Извънкласните занимания на учениците се финансират от
ЕСФ и ОП НОИР по Проект „Развитие на способностите на учениците
повишаване мотивацията им за
учене чрез дейности, развиващи
специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I”.
Гости на събитието бяха ученици,
учители, родители. Ръководител
на извънкласната дейност е Соня
Петкова, а домакин на проявата
беше НЧ ”Христо Ботев – 1901 г.”,с.
Зафирово.

„Без багаж из България”

поетично поетично
Кали
ПЕТРОВА,
гр. Тутракан

Забързани във времето
Как бързичко прелитат дни,
години, вчера, днес...
А животът ни е низ от пропуснати моменти.
Залисани в жаждата си днес за материалното
ние все бързаме.
Колко е тъжно и колко е жалко тук сме за малко.
За миг да се поспрем,
да погледаме звезди,
небе, слънце и луна!
Колко хубав е животът,
ако вгледаме се в детските очи.
И ако загледаме се в слънчевите лъчи
играещи със зелената трева.
Да поспрем и да послушаме как птиците пеят.
И кой каза, че раят не е на земята?
Напротив, той е тук само, че ние не го виждаме забързани да получим материалното,
забравяме, че преди всичко трябва да живеем!

Любен ДАШЕВ,
гр. Силистра

ǪȘȍȔȍȍ
ǯȕȈȍȠȓȐȔȐȓȈȕȧȔȈȠȞȍȕȈ
ȟțȊșȚȊȈȔȌțȠȈȚȈȚȐȗȚȐȟȈ
ȏȕȈȧȟȍȕȧȔȈȌȘțȋȈȎȍȕȈ
ȌȍȚȖȚȈȒȈȔȍȖȉȐȟȈ
ǫȖȕȐȠȖȚȔȍȕȍȊșȧȒȈȗȍȟȈȓ
ȌȍȚȖșȍȔȢȟȈȌȈșȒȘȐȧ
ȔȈȝȈȔȖȚțșȚȕȐȚȍȚȖȗȓȐȧȠȈȓ
ȐșȒȈȔȌȈȋȐȐȏȗȐȧ
ǿțȊșȚȊȈȔȚȍȉȓȐȏȖșȈȔȖȕȈȌȢȝ
ȒȈȒȔȐȗȘȖȠȍȗȊȈȠȗȈȒǴȐȓȐ
ȚȐșȐȔȐȖȕȧȕȈȑȐșȒȈȕȊȘȢȝ
ȌȍȚȖȐȏȒȈȟȊȈȔȉȍȏșȐȓȐ
ǵȍȒȈȚȐȉȢȌȈșȊȍȚȓȐȧȔȢȎ
ȌȘțȋȖȌȖȚȍȉȕȍțȔȍȧ
ȚȐșȐȏȍȔȧȚȈȈȏșȢȔȚȐȌȢȎȌ
ȌȍȚȖȓȦȉȖȊȡȍȕȐșȓȍȍ

Светла ИЛИЕВА
а 12 юни т. г. се проведе
заключителната проява
„Да покажем какво знаем
и можем в края на проекта", в която
участваха всички ученици от Групата
за извънкласна дейност по интереси
„Без багаж из България”. Събитието включваше ретроспекция на
работата на Групата през годината,
представяне на крайния продукт
изработен със събрания материал от
учениците и представяне на изработени от тях презентации. Целта бе да
се покажат красотите на България,
с които учениците се запознаха и
посетиха част от тях през изминалата
учебна година. На нея учениците
представиха и свои снимки от екскурзията проведена през пролетната
ваканция. След споделяне на преживените емоционални моменти, бяха
изложени табла на видно място в
училището. Проявата завърши с

Н

обсъждане на бъдещи туристически
походи и екскурзии. Гости на събитието бяха техните съученици, учители
и родители. Участници изразиха
благодарност за предоставената им
възможност, за положените труд и
усилия, а родителите изразиха очакване, че и следващата учебна година
ще има възможност за включване на
децата в подобен проект, който да
подпомага постиженията и самочувствието им.
Извън класните занимания на
учениците се финансират от ЕСФ
и ОП НОИР по Проект „Развитие
на способностите на учениците и
повишаване мотивацията им за
учене чрез дейности, развиващи
специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I”.
Ръководител на извънкласната дейност е Светла Илиева, а домакин на
проявата - НЧ „Христо Ботев – 1901
г." в с. Зафирово.
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Еньовден на поляните Стоян Леков е новият президент
на Ротари Клуб Тутракан,
край Старо село
Галиана Стефанова оглавява Интеракт

Калина ГРЪНЧАРОВА
дин от най-мистичните празници в календара е Еньовден. Той
съвпада с лятното слънцестоене, затова и много
от поверията и обичаите
са свързани с пътя на небесното светило и култа
към него. Според народа,
на Еньовден започва далечното начало на зимата –
казва се: „Еньо си наметнал
кожуха да върви за сняг“.
Вярва се, че сутринта на
празника, когато изгрява
слънцето, то „трепти“,
„играе“ и който види това,
ще бъде здрав през годината. Точно по изгрев, всеки
трябва да се обърне с
лице към него и през рамо
да наблюдава сянката си.
Отразява ли се тя цяла,
човекът ще бъде здрав през
годината, а очертае ли се
наполовина – ще боледува,
гласи народното поверие.
Рано сутринта на Еньовден, на поляните край с.
Старо село, самодейците
от НЧ "Възраждане - 1940

Е

г." излязоха да наберат
билки и посрещнат изгрева.
Както традицията повелява, бе изплетен венец от
билки, през който преминаха всички - за здраве. От
набраните билки бе пригот-

болести и за „болестта без
име“. От набраните билки,
между които на първо място е еньовчето, жените
правят еньовски китки,
които се окачват на различни места из дома и през

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚɸɧɢɬɝɫɟɫɴɫɬɨɹ
ɪɨɬɚɰɢɹɬɚɧɚɩɪɟɡɢɞɟɧɬɢɬɟ ɧɚ Ɋɨɬɚɪɢ Ʉɥɭɛ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɢɧɚɂɧɬɟɪɚɤɬɄɥɭɛ
ɋɦɹɧɚɬɚ ɧɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɢɬɟ ɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚ ɜɫɹɤɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɉɪɟɡ ɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚ
ɪɨɬɚɪɢɚɧɫɤɚɝɨɞɢɧɚɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɹɬɤɥɭɛɳɟɫɟɨɝɥɚɜɹɜɚɨɬ
ɋɬɨɹɧ Ʌɟɤɨɜ ɚ ɦɥɚɞɟɠɤɨɬɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɂɧɬɟɪɚɤɬ
ɨɬ Ƚɚɥɢɚɧɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ Ɋɟ-
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ɝɚɥɢɢɬɟ ɧɚ ɧɨɜɨɢɡɛɪɚɧɢɬɟ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɢ ɛɹɯɚ ɜɪɴɱɟɧɢ ɨɬ
ɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɢɆɢɧɟ
Ɉɫɦɚɧɤɨɢɬɨɜɟɱɟɜɥɢɡɚɬɜɪɟɞɢɰɢɬɟɧɚɩɚɫɬɩɪɟɡɢɞɟɧɬɢɬɟ
ɇɨɜɟɢɫɟɤɪɟɬɚɪɹɬɧɚɄɥɭɛɚ
ɞɪɄɟɧɚɧɊɚɯɢɦɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝ
ɨɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ
ɩɨ ɪɨɬɚɪɢɚɧɫɤɨ ɩɪɢɹɬɟɥɫɬɜɨ
ɩɨɢɧɬɟɪɟɫɢɜȾɢɫɬɪɢɤɬ
ɟɞɪɂɪɟɧɚȻɨɧɟɜɚ
ɇɨɜɢɹɬɱɥɟɧɧɚɊɨɬɚɪɢɄɥɭɛ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɩɪɢɟɬ ɧɚ ɬɚɡɢ ɫɪɟ-

ɳɚɟɆɢɬɤɨɋɬɨɣɤɨɜ
ɉɴɪɜɢɹɬɩɪɨɟɤɬɫɤɨɣɬɨɳɟ
ɫɬɚɪɬɢɪɚɪɨɬɚɪɢɚɧɫɤɚɬɚɝɨɞɢɧɚɟɡɚɩɪɟɜɟɧɰɢɹɧɚɞɢɚɛɟɬɚ
ɜ ɞɟɬɫɤɚ ɜɴɡɪɚɫɬ Ɍɨɣ ɳɟ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɫɞɟɰɚɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚ
ɢȽɥɚɜɢɧɢɲɤɚɨɛɳɢɧɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɳɟ ɫɟ ɢɡɪɚɡɹɜɚ ɜ
ɤɨɧɬɪɨɥ ɧɚ ɞɢɚɛɟɬɚ ɜ ɭɱɢɥɢɳɟɰɟɥɹɳɞɚɩɪɨɜɟɪɢɧɢɜɨɬɨ
ɧɚɤɪɴɜɧɚɡɚɯɚɪɫɪɟɞɭɱɚɳɢɬɟ
ɫɟɉɪɨɜɟɪɤɚɬɚɳɟɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚɱɪɟɡɛɴɪɡɫɤɪɢɧɢɧɝɨɜɬɟɫɬ
ɨɬɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɥɢɰɚ

Празнична вечер за Рамазан
байрам в Тутракан
вен и чай, а празнуващите
хапнаха и обреден хляб.
Смята се, че на Еньовден
различните треви и билки
имат най-голяма лечебна
сила, особено на изгрев
слънце. Набраните за зимата билки трябва да са
„77 и половина“ – за всички

годината ги използват за
лек – с тях кадят болните,
запойват ги или ги окъпват
с вода, в която са топили
китките.
Празникът Еньовден бе
посрещнат сутринта и в
селата, Нова Черна, Варненци, Шуменци, Белица.

Тутракански самодейци на Петропавловския събор
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɴɜ ɜɟɱɟɪɧɢɬɟ ɱɚɫɨɜɟ
ɧɚ ɞɟɧɹ Ⱥɪɢɮɟ ɤɨɣɬɨ
ɩɪɟɞɯɨɠɞɚɝɨɥɟɦɢɹɦɸɫɸɥɦɚɧɫɤɢ ɩɪɚɡɧɢɤ Ɋɚɦɚɡɚɧ
ȻɚɣɪɚɦɧɚȺɦɮɢɬɟɚɬɪɚɥɧɚɬɚ
ɫɰɟɧɚ ɜ Ʉɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹ ɩɚɪɤ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɟɩɪɨɜɟɞɟɝɨɥɹɦ
ɩɪɚɡɧɢɱɟɧɤɨɧɰɟɪɬɇɚɜɫɢɱɤɢ
ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɛɹɯɚɪɚɡɞɚɞɟɧɢ

В

Калина ГРЪНЧАРОВА
анцова формация "Детелини" и Вокална група
"Северина" участваха в XIV
Национален Петропавловски събор
на народното творчество.
Самодейните състави са част от
НЧ "Н.Й.Вапцаров" и техен ръководител е Стоян Дечев. Солистката
на ВГ "Северина" Юлия Димитрова
представи и индивидуално изпълнение на песента "Блазе ти, Гано
Драгано".
Съборът се организира съвместно от трите общини – Велико Търново, Горна Оряховица и
Лясковец, като началото на тази
традиция е дадено през 1993г.
До 1995 г. се провежда ежегодно

Т

с участието само на фолклорни
колективи от региона, а от 1997 г.
става национален и се провежда
на всеки две години в навечерието
на Петровден в околностите на
манастира „Св. Св. Петър и Павел”
над Лясковец. В Петропавловския
събор вземат участие колективи
от всички етнографски области, представяйки фолклорното
танцово, словесно и музикално
богатство на България.
През 2017 година, Община Велико Търново бе символичен домакин на събитието. На сцената край
Лясковския манастир „Св.св. Петър
и Павел“ се надпяваха и надиграваха над 4 000 изпълнители от цялата
страна. Най-възрастният участник

е на 89 години, а най-младият на
2 г. и 10 месеца.
Петропавловският събор има
конкурсен характер, а творческа
комисия, която определя най-добре представилите се в отделните
жанрове е в състав: проф. Д-р
Елена Кутева – изкуствовед, директор на Националния фолклорен
ансамбъл „Филип Кутев”, проф.
Даниела Дженева – хореограф,
директор на Фолклорен ансамбъл
„Тракия”, акад. Крум Георгиев –
етномузиколог и етнографът Галя
Чохаджиева.
Всички изпълнители получават
грамоти за участие и сувенир със
знака на събора.
Снимки: Юлия ДИМИТРОВА

ɛɨɧɛɨɧɢɢɦɟɤɢɰɢ
Ƚɨɞɢɧɢɧɚɪɟɞɦɸɫɸɥɦɚɧɢ
ɢ ɯɪɢɫɬɢɹɧɢ ɪɚɛɨɬɢɦ ɡɚɟɞɧɨ
ɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɧɚɲɚɬɚɨɛɳɢɧɚȻɥɚɝɨɞɚɪɹɧɚɤɦɟɬɚɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɬɚɫɱɢɟɬɨɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɬɨɡɢɤɨɧɰɟɪɬ
ɨɬɛɟɥɹɡɚ ɜ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ
ɫɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬ ɧɚ Ⱦɉɋ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɇɟɯɚɬ Ʉɚɧɬɚɪɨɜ
ɉɨɠɟɥɚɜɚɦɧɚɜɫɢɱɤɢɩɪɢɹɬɧɨ
ɩɪɟɤɚɪɜɚɧɟɧɚȻɚɣɪɚɦɚȺɥɥɚɯ ɢ Ƚɨɫɩɨɞ ɞɚ ɜɢ ɞɨɧɟɫɚɬ
ɦɧɨɝɨɡɞɪɚɜɟɦɧɨɝɨɛɟɪɟɤɟɬ

ɢ ɞɨɝɨɞɢɧɚ ɞɚ ɫɟ ɜɢɞɢɦ ɩɚɤ
ɧɚɊɚɦɚɡɚɧȻɚɣɪɚɦ
ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɟɧɢɞɭɦɢɨɬɩɪɚɜɢ
ɢɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɛɥɚɫɬɧɨɬɨ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ Ⱦɉɋɋɢɥɢɫɬɪɚɇɚɫɭɮɇɚɫɭɮɋɤɴɩɢ
ɩɪɢɹɬɟɥɢ ɦɸɫɸɥɦɚɧɫɤɢɹɬ
ɫɜɹɬ ɨɬ ɟɞɢɧ ɦɟɫɟɰ ɫɟ ɝɨɬɜɢ
ɡɚɩɪɚɡɧɢɤɚɟɞɢɧɦɟɫɟɰɊɚɦɚɡɚɧ ɞɧɟɲɧɢɹ ɞɟɧ Ⱥɪɢɮɟ

ɢɬɪɢɞɧɢȻɚɣɪɚɦȻɚɣɪɚɦɴɬ
ɟɬɚɤɴɜɩɪɚɡɧɢɤɧɚɫɛɥɢɠɚɜɚɧɟɧɚɩɪɨɳɚɜɚɧɟɧɚɬɟɡɢ
ɤɨɢɬɨɫɚɞɨɩɭɫɧɚɥɢɝɪɟɲɤɢɧɚ
ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɚɪɢɬɟ ɢ ɨɛɢɱ
ɤɴɦɦɥɚɞɢɬɟɩɨɹɫɧɢɇɚɫɭɮ
ɈɬɢɦɟɬɨɧɚɈɛɥɚɫɬɧɨɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɧɚȾɉɋɜɢɩɨɠɟɥɚɜɚɦ
ɞɚɫɬɟɠɢɜɢɢɡɞɪɚɜɢɢɜɢɧɚɝɢ
ɡɚɟɞɧɨɞɚɩɪɚɡɧɭɜɚɦɟ
Ʌɟɜɟɧɬ Ɇɟɦɢɲ ɤɨɣɬɨ ɟ
ɡɚɦɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ ɆȾɉɋ
ɫɴɳɨ ɩɨɡɞɪɚɜɢ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟ
ɉɪɚɡɧɢɱɧɢɹɬ ɤɨɧɰɟɪɬ ɛɟ
ɨɬɤɪɢɬ ɫ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɞɟɰɚɬɚ ɇɟɪɥɢɧ ɇɟɠɞɟɬ ɢ ɏɸɫɟɢɧ ɉɨɫɢ ɢ ɞɭɬɚ ɀɢɤɬɚɤ
ɫɥɟɞɤɨɟɬɨɟɞɢɧɫɥɟɞɞɪɭɝɫɟ
ɪɟɞɭɜɚɯɚ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢɬɟ ɨɬ
Ɍɟɚɬɪɚɥɧɨɦɭɡɢɤɚɥɟɧ ɰɟɧɬɴɪɊɚɡɝɪɚɞɋɰɟɧɚɇɚɡɴɦ
ɏɢɤɦɟɬ
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Жътвата на ечемика
започна
З

апочна жътвата
на
ечемика в
Силистренско, показва справка от
Областната земеделска дирекция.
По 544 кг от пшеницата и
515 кг от ечемика са очакваните средни добиви тази
година. Миналата година
бяха получени по 568 кг от
пшеницата и по 516 кг от
ечемика средно от декар.
Тази година в Силистренска област се отглеждат
480 870 дка пшеница и 43
952 дка ечемик. В много
добро състояние са 89%

от пшеницата, а 10,1 на
сто в добро състояние. При
ечемика в много добро състояние са 57% от площите,
а в добро – 43 на сто.
В Регионалната дирекция
„Пожарна безопасност и
защита на населението”
в Силистра е създадена
организация за опазване на
селскостопанската продукция от пожари по време на
жътвената кампания. “ТГ”

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 23/21.06.2017 год.

Община Тутракан на осн.чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава че е изработен проект: Подробен устройствен
план /ПУП/ - създаване на План за регулация /ПР/ за
поземлен имот с идентификатор 73496.501.677 от
КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД-186/04. 02.2008 г. на АГКК гр. София; в кв. 137 от План за
улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №
327/02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутра-кан.
С проекта за ПУП – създаване на ПР, вътрешните
регулационни линии са поставени в съответствие със
съществуващите кадастрални граници (странични и
към дъното на имота) на поземления имот и се запазва
уличната регулация. Новообразуван е УПИ СС-677 е с
площ 925 кв.м.
Устройствената зона не се променя.
Проектът може да се разгледа в ст.№13 на общинската администрация.
На основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство
на територията /ЗУТ/ Заинтересуваните лица могат
в 14-дневен срок от съобщението да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 24/26.06.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че със Заповед №РД-04-734/23.06.2017 г. на Кмета
на Община Тутракан е разрешено на Фанка Йоргова
Кулишева да възложат изработване на проект: ”Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за
регулация /ПР/ за урегулирани поземлени ивоти /УПИ/
ХIХ-113 и ХVIII-107 в кв.13 от действащия ЗРП на с.
Нова Черна, одобрен със Заповед №44/25.02.1991 г. на
ОбНС Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Главиница, Област Силистра
7630 Главиница, ул. "Витоша" №44
Тел. 08636/2040, 2284, 2264; Fax: 2258
e-mail: obshtina@glavinica.bg

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 25/26.06.2017 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 21.06.2017
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект на:
„Жилищна сграда, гаражи и плътна ограда”
Местонахождение: УПИ ХIII-287, квартал 27 по плана
на село Пожарево
Визата е издадена на Анелия Тодорова Арабаджиева
Брайтман
ул.„Грьонбювенген” №366-0, 23172 гр.Андерсльов,
Швеция
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 Главиница, Област Силистра
7630 Главиница, ул. "Витоша" №44
Тел. 08636/2040, 2284, 2264; Fax: 2258
e-mail: obshtina@glavinica.bg

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

№ РД-01-27/19.06.2017 г.

№ РД-01-25/19.06.2017 г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, Решение № 243 от Протокол №
27/28.04.2017 г. и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр.Главиница
ЗАПОВЯДВАМ
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински
имот:
Поземлен имот ПИ №090158 с площ 893 кв.м, с НТП „нива“, V категория
в землището на с.Дичево, с първоначална тръжна цена 562,30 лв. без ДДС.
АОС №2618/06.06.2011 г.
Търгът да се проведе на 20.07.2017 г. от 14:00 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 по сметка на община
Главиница: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, при банка “Централна Кооперативна
Банка“ АД гр.Силистра или в касата на Fбщината до 16,00ч. на 19.07.2017 г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги
на Община Главиница, етаж I, стая № 1 срещу невъзвръщаема сума в размер
на 10,00 лв., платими в брой в касата на общината до 16,00ч. на 19.07.2017 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 19.07.2017 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 27.07.2017
г., на същото място и при същите условия.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на Дирекция „СУХД”, на
Дирекция „ФАО” и на юриста на общината, както и да се обяви на публично
място в сградата на общинска администрация и други места, достъпни до
всички заинтересовани лица.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, Решение № 245 от Протокол №
27/28.04.2017 г. и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр.Главиница
ЗАПОВЯДВАМ
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински
имот:
Поземлен имот ПИ №090039 с площ 1494 кв.м, с НТП „нива“, VI категория
в землището на с.Бащино, с първоначална тръжна цена 921,80 лв. без ДДС.
АОС № 2649/13.06.2011 г.
Търгът да се проведе на 20.07.2017 г. от 14:00 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 по сметка на община
Главиница: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, при банка “Централна Кооперативна
Банка“ АД гр.Силистра или в касата на общината до 16,00 ч. на 19.07.2017 г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги
на Община Главиница, етаж I, стая № 1 срещу невъзвръщаема сума в размер
на 10,00 лв., платими в брой в касата на общината до 16,00 ч. на 19.07.2017 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 19.07.2017 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 27.07.2017
г., на същото място и при същите условия.
Комисия, която да проведе търга:
Председател: Ирена Русчева - юрист и членове: 1. Едис Метин Алиш - началник отдел “ОбС”, 2. Найле Мустафа Хайрулла - кмет на с.Бащино
Резервни членове: Хасан Н.Хасан – гл.специалист „ОбС“; Фахри Емин гл.специалист „Земеделие и ОПФ“
Настоящата заповед да се сведе до знанието на Дирекция „СУХД”, на
Дирекция „ФАО” и на юриста на Общината, както и да се обяви на публично
място в сградата на общинска администрация и други места, достъпни до
всички заинтересовани лица.

Кмет на Община Главиница:
/Неждет ДЖЕВДЕТ/

Община Главиница, Област Силистра
7630 Главиница, ул. "Витоша" №44
Тел. 08636/2040, 2284, 2264; Fax: 2258
e-mail: obshtina@glavinica.bg

ОБЯВА
Публичен търг с явно наддаване за отдаване на обособена част с площ 317
кв.м в сутерена на СУ „Васил Левски” с идентификатор №15031.501.434.3
находящ се на ул.”Оборище” 57, гр. Главиница.
Търгът ще се проведе на 20.07.2017 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на
община Главиница – IV етаж.
Срок на наемното отношение – 5 години.
Първоначална месечна наемна цена – 126,80 лв. (без ДДС)
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за имота.
Депозит за участие в търга в размер на 152,00 лв., се внася по сметка на
община Главиница: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, при банка „Централна
Кооперативна Банка” АД гр.Силистра или в касата на Община Главиница до
16:00ч. на 19.07.2017 г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги
на Община Главиница, етаж I, стая №1 срещу невъзвращаема сума в размер
на 10,00 лв., платими в брой в касата на общината до 16:00 ч. на 19.07.2017 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 19.07.2017 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 27.07.2017 г
на същото място и при същите условия.

Община Главиница, Област Силистра
7630 Главиница, ул. "Витоша" №44
Тел. 08636/2040, 2284, 2264; Fax: 2258
e-mail: obshtina@glavinica.bg

ОБЯВА
Публичен търг с явно наддаване за продажба на
поземлени имоти, както следва:

Кмет на Община Главиница:
/Неждет ДЖЕВДЕТ/

Община Главиница, Област Силистра
7630 Главиница, ул. "Витоша" №44
Тел. 08636/2040, 2284, 2264; Fax: 2258
e-mail: obshtina@glavinica.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-01-26/19.06.2017 г.
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, Решение № 242 от Протокол №
27/28.04.2017 г. и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр.Главиница
ЗАПОВЯДВАМ
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински
имот:
Поземлен имот ПИ №026008 с площ 5333 кв.м, с НТП „нива“, IV категория
в землището на с.Богданци, с първоначална тръжна цена 6645,20 лв. без
ДДС. АОС № 2959/30.11.2011 г.
Търгът да се проведе на 20.07.2017 г. от 14:00 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 по сметка на община
Главиница: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, при банка “Централна Кооперативна
Банка“ АД гр.Силистра или в касата на общината до 16,00 ч. на 19.07.2017 г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги
на Община Главиница, етаж I, стая № 1 срещу невъзвръщаема сума в размер
на 10,00 лв, платими в брой в касата на общината до 16,00 ч. на 19.07.2017 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 19.07.2017 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 27.07.2017
г., на същото място и при същите условия.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на Дирекция „СУХД”, на
Дирекция „ФАО” и на юриста на общината, както и да се обяви на публично
място в сградата на общинска администрация и други места, достъпни до
всички заинтересовани лица.

Кмет на Община Главиница:
/Неждет ДЖЕВДЕТ/

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

29.06.-5.07.2017 г.

Търгът ще се проведе на 20.07.2017 г. от 14:00 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 по сметка на община Главиница: BG 96 CECB
9790 33 4783 5600, при банка „Централна Кооперативна
Банка” АД, гр.Силистра или в касата на общината до
16:00 ч. на 19.07.2017 г.
Тръжната документация се получава от Център за
информация и услуги на Община Главиница, етаж I,
стая №1 срещу невъзвръщаема сума в размер на 10,00
лв., платими в брой в касата на Общината до 16:00
ч. на 19.07.2017 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
19.07.2017 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се
проведе на 27.07.2017 г. на същото място и при същите условия.

Община Главиница, Област Силистра
7630 Главиница, ул. "Витоша" №44
Тел. 08636/2040, 2284, 2264; Fax: 2258
e-mail: obshtina@glavinica.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-01-11/14.06.2017 г.
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ; чл.8, т.1; чл.109, ал.1, т.2 и ал.2;
чл.110, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и Решение № 2 от Протокол №
9 на Общински експертен съвет по устройство на територията от заседанието
на 09.06.2017 год.,
О Д О Б Р Я В А М:
Проект за изменение на ПУП - Парцеларен план за създаване на устройствена основа за изграждане на ново водопроводно отклонение за поземлени
имоти № 050050 и №014012 по КВС на с. Листец, общ. Главиница, обл. Силистра-ЕКАТЕ 43894.Трасето на външното водопроводно отклонение преминава
през ПИ 050051 публична общинска собственост.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Главиница до Административен съд гр.Силистра, съгласно чл.215 от ЗУТ.

Кмет на Община Главиница:
/Неждет ДЖЕВДЕТ/
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СМЯХ
ПРОДАВАМ
Къща в с. Пожарево с дворно място 2 дка, на централна улица.
За справки на тел.: 0885 065 586 и
0885 252 572

ПРОДАВАМ
Водна помпа, внос от Германия.
Цена по споразумение.
За справки на тел.: 0895 791 284

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

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

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

Сканди

СУДОКУ

Отива циганин на зъбо- Кво?
лекар. Отваря уста, а там
- Да те питам, бе! Що ти
всички зъби златни.
е такава дълга шията?
- Какво искаш от мен?
- А, шия, като шия...
- Да ми сложиш аларма,
- Не, бе, що е такава
бате.
дълга?
- Разкарай се, бе дебелак.
Един мъж влиза в DM и Нормална шия, кво толкова!
пита: - Кой даде на жена ми
- Ама, защо е толкова
каноколит вместо паста дълга, бе?
за зъби!?
- Уффф, щото я си предМълчание... По едно време стави, пиеш една чаша
стажант се обажда страх- уиски, а то се стича бавно
ливо. Мъжът му дава 50 лв. вътре по дългата шия... а...
и казва: - Благодаря ти, кеф нали ?
момчето ми!
- Да, бе, ама като драйфаш, а ?
На интервю за работа
в М-тел:
Ако човекът е произлязъл
- Баща ви ревнив ли е?
от маймуната, то тогава
- Това пък какво значение възниква въпросът: Кой
има?
е първият човек, който е
- Нашите клиенти ще ис- разбрал, че не е маймуна?
кат да спят с майките ви!
В месарски магазин:
По време на Великденски- Свинският дроб пресен
те празници, ефектна наша ли е?
блондинка е на почивка в
- Да.
Гърция. Разпуска тя в лоби
- Колко е пресен?
бара на един хотел, когато
- Като за трансплантадо нея приближава млад ция....
грък. Покланя се леко и се
представя:
- Защо свириш на пиано
- Христос Василaкис!
по три часа на ден, като
Нашето момиче се замис- нямаш понятие от музика?
ля леко и отговаря:
- Защото човек трябва да
- Воистина Василaкис!
знае какво иска.
- Ти какво искаш?
Африка. Гореща сутрин.
- Апартамента на съседа.
Хипопотам с як махмурлук
се чуди с кого да се заяде.
- Жена, цяла вечер пих за
Гледа на една ливада стои твое здраве!
жираф.
- Като те гледам, вече
- Жирафе, ей жирафе!
съм безсмъртна...

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Млади природозащитници
работиха по проект "Твоят час"
О
т м.март до м.юни
младите хора от
XI"б" Природоматематическа паралелка в
СУ "Йордан Йовков" се
обучаваха в устойчив
начин на живот и гражданска отговорност към
околната среда. Опознаха
и популяризираха местните дейности, свързани
с билкарство, риболов
и плетене на рибарски
мрежи. Проучиха видо-

Нови отличия за Школата по
изобразително изкуство и керамика

Лорета СТАНЕВА
Марияна ЛАЗАРОВА
о куриер пристигна наградата на дванадесетгодишния Айкут Айхан Ниази
за участието му в Националния
конкурс-изложба „Детство мое реално и вълшебно”. Награждаването на призьорите на конкурса се
е състояло на 9 юни т.г. в гр. Ловеч.
В конкурса организиран от Ми-

П

нистерството на образованието и
науката, Националния дворец на
децата, РИО-Ловеч, Община Ловеч
и Общинския детски комплексЛовеч участвахме за осма поредна
година. Този път с осем рисунки
сътворени от Кремена Георгиева
- на 8 г., Весела Цонева - на 9 г.,
Преслав Петров - на 10 г., Галена
Георгиева - на 10 г., Свилен Петков
- на 11 г. и Айкут Айхан - на 12 г.
Една от двете рисунки на Айкут

бе удостоена с поощрителна награда, за което получи грамота и
предметна награда.
На десетия юбилеен празник
на Водните лилии в с. Малък
Преславец, в който участвахме
в конкурса за рисунки (също
за осма година), децата от
Школата по изобразително
изкуство и керамика към НЧ
„Христо Ботев - 1901 г." получиха осем отличия - 3 първи
места, 2 втори места и 3 трети
места в двата раздела - Живопис и Приложно изкуство.
В раздел Живопис бяха класирани три рисунки. С първо
място във втора възрастова
група бе удостоен Преслав
Петров Михайлов - на 10 г. С
второ място в същата възрастова група бе удостоена Галена
Георгиева Василева - на 10 г., а
третото място бе за Весела Цонева
Аврамова - на 9 г. В раздел Приложно изкуство бяха класирани
шест предмета (три вази и три
чинии) в двете възрастови групи.
За декорацията на своите две вази
Кремена Георгиева Иванова - на 8
г., се нареди на първо място. За декорацията върху чинията си Галена
Георгиева Василева 10 г. получи
втора място. Две трети места върху

чинии получиха Преслав Петров
Михайлов и Весела Цонева Аврамова. На първо място бе класиран
Свилен Петков Иванов - на 11 г., в

ɟɫɟɬ ɦɥɚɞɢ ɩɬɢɰɢ ɨɬ
ɡɚɳɢɬɟɧɢɹ ɜɢɞ ɱɟɪɜɟɧ ɚɧɝɴɱ 7DGRUQD
IHUUXJLQHD  ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢ ɢɡɤɭɫɬɜɟɧɨɫɚɩɭɫɧɚɬɢɜɹɡɨɜɢɪɚ
ɧɚ ɫ ɇɨɜɚ ɉɨɩɢɧɚ ɨɛɳɢɧɚ
ɋɢɬɨɜɨ ɜ ɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɬɨ ɧɚ
ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɩɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɜ ɊɂɈɋȼ ± Ɋɭɫɟ
ɫɴɨɛɳɚɜɚɬɨɬɟɤɨɢɧɫɩɟɤɰɢɹɬɚ
ɉɬɢɰɢɬɟ ɫɚ ɫɟ ɢɡɥɸɩɢɥɢ
ɜ Ȼɢɨɥɨɝɢɱɧɚɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚ ɛɚɡɚ ÄɄɚɥɢɦɨɤ³
ɧɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɡɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɨ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɢɟɤɨɫɢɫɬɟɦɧɢ

ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹ ɂȻȿɂ  ɤɴɦ
ȻȺɇɜɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚɨɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ Ⱦɟɣɧɨɫɬɬɚ ɟ ɱɚɫɬ
ɨɬ ɞɴɥɝɨɝɨɞɢɲɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɡɚ ɪɟɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɹ ɧɚ ɡɚɳɢɬɟɧɢɹ ɜɢɞ ɢɡɩɴɥɧɹɜɚɧɚ ɨɬ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɉɪɟɡ ɬɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ
ɞɜɟɜɴɡɪɚɫɬɧɢɞɜɨɣɤɢɱɟɪɜɟɧ
ɚɧɝɴɱɫɚɢɡɥɸɩɢɥɢɦɚɥɤɢ
ɑɟɪɜɟɧɢɹɬ ɚɧɝɴɱ H ɝɧɟɡɞɹɳɨɩɪɟɥɟɬɟɧ ɜɢɞ ɢ ɩɨ
ɢɡɤɥɸɱɟɧɢɟ ɡɢɦɭɜɚ ɭ ɧɚɫ ȼ
ɦɢɧɚɥɨɬɨɟɢɦɚɥɩɨɲɢɪɨɤɨ
ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɨ ɫɟɝɚ ɟ
ɢɡɱɟɡɧɚɥɤɚɬɨɝɧɟɡɞɹɳɚɩɬɢ-

водните лилии и риболовът с приятели.
Дейностите по проекта
"Твоят Час" бяха приложени в клуб "Млад Природозащитник" и изпълнени
успешно с ръководител
Бисерка Симеонова.
Георги ГОРАНОВ,
Габриел ГЕОРГИЕВ

Старостта не е порок

трета възрастова група, за декорация на водни лилии върху ваза.
Наградените деца получиха
парични награди и грамоти. Свидетелства получиха и останалите
участници в конкурса.
Децата, техните родители и
ръководители участваха в церемонията по награждаването, която се
състоя на брега на езерото Малък
Преславец.

Десет птици от вида
червен ангъч бяха
освободени в природата

Д

вото разнообразие на
рибите в р. Дунав и се
запознаха с традициите,
свързани с приготвяне на
рибни ястия. Проведоха
се много учебни екскурзии. Най-запомнящи се
бяха срещите с дивата
природа в Русенски Лом
и региона, Царството на

ɁɞɪɚɜɟɣɬɟɧɟɞɨɬɚɦɦɥɚɞɢɦɨɦɢɱɟɬɚɢɦɨɦɱɟɬɚȺɡɫɴɦ
ɟɞɧɚÄɧɟɞɨɬɚɦɦɥɚɞɚ´ɠɟɧɚɧɚɦɧɨɝɨɦɧɨɝɨɝɨɞɢɧɢɆɥɚɞɢɬɟɛɢɯɚɤɚɡɚɥɢ´ȻɚɛɚȻɚɛɚɡɚɤɨɹɬɨɠɢɜɨɬɴɬɟɦɟɧɟɦɟɧ
ɟ ɫɜɴɪɲɢɥ Ɍɟ ɬɚɤɚ ɫɢ ɦɢɫɥɹɬ Ɉɛɚɱɟ ɧɟ ɫɢ ɥɢ ɦɢɫɥɢɬɟ
ɢɜɢɟɬɚɤɚ"ɇɟɨɬɟɤɜɚɬɥɢɦɢɫɥɢɜɝɥɚɜɚɬɚɜɢÄȿɬɨɣɫɢ
ɨɬɢɞɟɦɨɹɠɢɜɨɬ´ÄɁɚɤɨɝɚɜɟɱɟ´Äɇɹɦɚɫɦɢɫɴɥɨɬɧɢɳɨ´
ÄȾɟɰɚɬɚɞɚɫɚɠɢɜɢɢɡɞɪɚɜɢɩɴɤɦɟɧɤɭɱɟɬɚɦɟɹɥɢ´ɂ
ɫɟ ɨɬɩɭɫɤɚɬɟ ɢ ɫɟ ɡɚɩɭɫɤɚɬɟ ɢ ɡɚɩɪɢɥɢɱɜɚɬɟ ɧɚ ɧɢɤɨɦɭ
ɧɟɧɭɠɧɢɨɬɥɨɦɤɢɈɛɚɱɟ
ɋɬɚɪɨɫɬɬɚɧɟɟɩɨɪɨɤ
ɇɟɟɬɹɜɴɡɪɚɫɬɞɨɩɨɬɨɩɧɚ
ɇɟɟɜɠɢɜɨɬɚɟɩɢɥɨɝ
ȼɪɚɬɚɩɪɟɞɜɫɟɤɢɞɟɬɨɯɥɨɩɜɚ
ɋɬɚɪɨɫɬɬɚɩɪɨɫɬɨɟɟɞɢɧɟɬɚɩɨɬɠɢɜɨɬɚɢɬɪɹɛɜɚɞɚɫɬɟ
ɳɚɫɬɥɢɜɢɱɟɨɳɟɜɢɢɦɚɧɚɬɨɡɢɫɜɹɬɂɞɚɫɢɤɚɠɟɬɟÄɋɬɢɝɚɀɢɜɨɬɴɬɧɢɟɞɚɞɟɧɜɟɞɧɴɠɢɬɪɹɛɜɚɞɚɝɨɢɡɠɢɜɟɟɦ
ɲɟɦɟɬɧɨɨɬɩɴɪɜɚɬɚɞɨɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚɝɨɞɢɧɚ´
Ɍɨɜɚɫɢɤɚɡɚɯɢɚɡ
ɋɬɚɪɨɫɬɬɚɟɝɪɟɛɚɧɟɜɞɴɥɛɨɤɚɬɚɜɨɞɚ
ɩɥɭɜɚɲɩɥɭɜɚɲɤɴɦɡɜɟɡɞɢɬɟ
ɢɭɫɟɳɚɲɜɟɞɪɚɫɜɨɛɨɞɚ
ɛɟɡɞɚɫɢɩɪɢɤɥɸɱɢɥɫɴɫɦɟɱɬɢɬɟ
ɂɬɚɤɚÄɧɟɞɨɬɚɦɦɥɚɞɢɦɨɦɢɱɟɬɚɢɦɨɦɱɟɬɚɪɟɲɢɯɞɚɜɢ
ɧɚɭɱɚɤɚɤɞɚɩɪɨɦɟɧɢɬɟɩɪɢɦɢɪɟɧɢɹɫɢɠɢɜɨɬɓɟɡɚɩɨɱɧɚ
ɫɭɪɨɤɧɨɦɟɪɟɞɧɨ±ÄȾɚɡɚɯɜɴɪɥɢɦɬɴɦɧɢɬɟɞɪɟɯɢ´ɇɨ
ɬɨɜɚɳɟɫɬɚɧɟɜɫɥɟɞɜɚɳɢɹɛɪɨɣɧɚÄɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫ´
Ɂɚɳɨɝɨɩɪɚɜɹɥɢ"Ɂɚɳɨɬɨɫɬɚɪɨɫɬɬɚɧɟɟɩɨɪɨɤɂɜɫɟɤɢ
ɨɬɜɚɫɬɪɹɛɜɚɞɚɪɚɡɛɟɪɟɬɨɜɚȺɤɨɝɚɬɨɝɨɪɚɡɛɟɪɟɞɚ
ɫɟɩɪɨɦɟɧɢ

Оптимистката

ɰɚɋɪɟɳɚɫɟɝɥɚɜɧɨɜɦɚɥɤɢ
ɜɨɞɨɟɦɢɜɴɜɜɴɬɪɟɲɧɨɫɬɬɚ
ɧɚȾɨɛɪɭɞɠɚɢɩɨɑɟɪɧɨɦɨɪɢɟɬɨɁɚɳɢɬɟɧɟɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɨɬɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ
ɢ ɟ ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ ɑɟɪɜɟɧɚɬɚ

ɤɧɢɝɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɤɚɬɨ ɡɚɫɬɪɚɲɟɧ ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɫɟ ɪɚɡɦɧɨɠɚɜɚɬ ɢɡɤɭɫɬɜɟɧɨ ɢ ɫɟ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɬ ɜ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ
ɨɤɨɥɨɛɪɨɹɩɬɢɰɢɢɡɥɸɩɟɧɢɜɩɨɥɟɜɚɬɚɛɚɡɚÄɄɚɥɢɦɨɤ³

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

ɸɧɢȿɥɟɧɚɌɈɆɈȼȺɋɟɤɪɟɬɚɪɧɚɈɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɸɧɢȺɣɬɟɧȼȿɏȻɂȽɥɟɤɫɩɟɪɬɈɛɳɟɫɬɜɟɧɢɩɨɪɴɱɤɢ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɸɧɢȿɪɯɚɧɆȿɏɆȿȾɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɧɢɤɈɛɋȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɸɥɢɋɟɡɠɚɧɇȿȾɀɂȻɋɫɩɟɰȺɎɈɄɦɟɬɫɬɜɨɋɭɯɨɞɨɥ
ɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɸɥɢɊɚɞɨɫɥɚɜɋɌɈəɇɈȼɋɬɥɟɫɧɢɱɟɣȾȽɋɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɸɥɢɆɚɪɝɚɪɢɬɚȼɅȺȾȿȼȺȾɢɪɟɤɬɨɪɧɚɈɍɋɜɋɜɄɢɪɢɥ
ɢɆɟɬɨɞɢɣɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ

ɸɥɢɅɸɛɤɚȺɇȽȿɅɈȼȺȾɨɦɚɤɢɧɤɥɭɛɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
 ɸɥɢ  ɋɬɟɮɤɚ ɄȺɉɂɇɑȿȼȺ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤ ɚɪ ɇɑ
ɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɸɥɢɇɚɬɚɥɢɹɂȼȺɇɈȼȺȻɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɇɑɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɸɥɢȽɸɥɡɚɪɄɈȼȺɑȿȼȺɋɱɟɬɨɜɨɞɢɬɟɥɋɥɚɜɹɧɤɚȺȾ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
29 юни - Св. Апостоли Петър и Павел (Петровден) - Имен
ден празнуват Петър, Петра, Петя, Камен, Павел, Павлина

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ
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