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Даниел КОСТАДИНОВ, Началник на РУ-Полиция в Тутракан:

Истинският полицай
носи професията в
сърцето и душата си
Калина ГРЪНЧАРОВА
дна седмица след назначаването му за
в.и.д. Началник на РУПолиция в Тутракан разговаряме с Даниел КОСТАДИНОВ. 36-годишният мъж е
тутраканец, женен, с дете.
Завършил е Философия
във ВТУ "Св.Св.Кирил и
Методий". Магистърската
степен е от РУ "Ангел
Кънчев" - "Правна рамка на
националната сигурност".
Завършил е две школи
на МВР в София и Варна.
Участвал е в професионални
международни курсове по
противодействие на измана стр. 3

Цена 0.60 лв.

Проф. Иван Гаврилов дари
три икони на Тутракан
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Днес

Евродепутатът
Филиз Хюсменова
ще открие
детска площадка
в Нова Черна
Калина ГРЪНЧАРОВА
ова детска площадка
вече има в село Нова
Черна. Тя ще бъде
открита официално от евродепута Филиз Хюсменова.
Придобивката се намира в
парка до Спортната зала в
селото и в нея са поставени люлки, беседка, пързалка
и кошче за отпадъци.
Събитието ще започне в
13:30 часа. Домакините са
подготвили и програма, в
която ще участват деца
от детска градина "Славянка" и от Клуб по художествено слово "Книгите и
ние" по проект "Твоят час",
който се изпълнява от ОУ
"Св.Св.Кирил и Методий".
Средствата за изграждането на детската площадка са осигурени с помощта
на Филиз Хюсменова - зам.председател на ДПС и евродепутат.
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На 25 юли (вторник) от 18:30 часа
в залата на Читалището.
Вход - 6,00 лв.

на стр. 2

2

РЕГИОН

НОВИНИ
РУСЕНСКИЯТ МИТРОПОЛИТ НАУМ ДНЕС Е В
ТУТРАКАН

20 -26.07.2017 г.

Проф. Иван Гаврилов дари
три икони на Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
ри икони като дарение получи Тутракан
от един от най-известните български онколози - проф. Иван Гаврилов.
На две от иконите е
изобразен Св.Георги Победоносец и по волята на
дарителя са за експозицията "Тутраканска епопея"
в Историческия музей и
православния храм в крайдунавския град, а на тях
съответно са изписани
посвещения от професора:
"В прослава на Бога и с
преклонение пред подвига
на героите на Тутраканската епопея!" и "В прослава на Бога - в памет на
героични деди и за радост
на внуци".
Третата икона - на
Св.Николай, е дарение за
Етнографския музей на
дунавския риболов и лодкостроене и е с посвещение: "В прослава на Бога
и молба да пази и множи
рибарите на Тутракан".
Известният медик и голям български родолюбец е
поръчал изографисването

Т

Днес, 20 юли, почитаме Св. пророк Илия. Илинден е.
По този повод от 9:00 ч. в храм "Св.Николай" в Тутракан ще бъде отслужена Литургия, в която ще вземе
участие и Русенският митрополит Наум.
Освен светлия християнски празник, на този ден
тутраканският свещеник - отец Илия, има и личен
празник - имен ден. Честит да е!
ИНТЕРЕСНИ БЕСЕДИ В АДВЕНТИСТКАТА ЦЪРКВА
ПРЕДСТОЯТ
Д-р Гергана Гешанова от София, специалист по превантивна медицина, ще гостува два дни в Тутракан. В
Църквата на адвентистите на 21 юли от 19:00 часа тя
ще представи темата "Как да бъдем здрави в променящия се свят", а на следващия ден - 22 юли, също от
19:00 часа, за всички, които ще посетят събитието
темата ще е "Хранене и ракови заболявания".
Църквата на адвентистите в Тутракан се намира
на ул. "Търново" №19.
ПРОДЪЛЖАВА ЛЯТНАТА АКАДЕМИЯ В ОЦИД
Лятната творческа и спортна академия с много
забавления продължава в Общинския център за извънучилищни дейности. За ваканционните дни на учениците се предлагат различни занимания. В Школата по
изобразително изкуство децата ще получат начални
знания и умения за рисуването, включително техниките
по рисуване.
В Театрално студио "Суматоха" пък ще разберат що
е то актьорско майсторство и ще пробват в различни
етюди актьорските си умения.
Децата ще влязат още в света на танцовото изкуство, а също и на журналистиката.
Спортните занимания са по тенис на маса и тенис
на корт.
Лятна академия ще продължи до 10 август.
МВР ЗАПОЧВА ПРОВЕРКИ ПО КРЪЧМИТЕ
В МАЛКИТЕ ГРАДОВЕ И СЕЛА
Със заповед на главния секретар на МВР гл. комисар
Младен Маринов от началото на седмицата започнаха проверки на питейни и увеселителни заведения в
малките населени места, съобщиха от вътрешното
министерство.
Акцент в проверките на полицейските служители ще
бъде спазването на режима на работа на съответните заведения в съответствие с разпоредбите на
местните общини. Особено внимание ще се обръща на
съблюдаването на инструкциите за продължителност
на работа през петъчните и съботно-неделни дни.
КРИМИНАЛЕ
С 3.34 промила алкохолно съдържание 39-годишният М.Р. управлявал мотопед „Хонда”. Пътни полицаи
го спрели за проверка на 14 юли около 13.00 часа по
пътя между селата Коларово и Зафирово. По случая е
започнато бързо производство.
Небрежна работа с огън станала причина за пожар в къща в Тутракан на 16 юли около 11.10 часа.
Местни огнеборци се отзовали на сигнала и загасили
пожара, преди да унищожи къщата. Изгорели около 8
кв.м покрив.
Сухи треви са горели по ул. „Рибарска” в Тутракан
на 18 юли. Пожарът възникнал около 12:30 часа и е бил
погасен от местната противопожарна служба, преди
да нанесе материални щети.

на тревненски майстори,
информира зам.-кметът
Петя Князова-Василева.
Това е поредното дарение, което проф. Гаврилов
прави на Тутракан. По
време на тържествата
по повод 100-годишнината от Тутраканската
епопея, той дари 6 000
лв. на СУ "Йордан Йовков"

и СУ "Христо Ботев" за
три учебни години предназначени за еднократни
годишни премии по 500
лв. за най-успешно завършилите момче и момиче
с доказано родолюбие.
Парична награда от 200
лв. тогава той връчи и на
малкия Дамян Лазаров за
честната постъпка - той

бе намерил крупна сума на
улицата, която връща на
собствениците.
Тази година, преди началото на Националния поход
"По стъпките на четата
на Таньо войвода" той
допълни дарението си за
еднократните премии на
двете училища с още 4 000
лв. Дари им комплект книги и икони - за СУ "Йордан
Йовков" - икона на Св.Св.
Кирил и Методий, а на СУ
"Христо Ботев" - икона на
Св.Седмочисленици.
Проф. Гаврилов осигури
средства за преиздаването на две книги посветени
на българите от Северна
Добруджа, които след Крайовския договор от 1940
г. се завръщат в Майка
България - "Тайните на
Дунава" от тутраканката
Анастасия Якова и "Съхранена памет" от авторски
колектив от Силистра.
"Да лекуваш душата и
тялото е едно и също!"
- така той обяснява сходството между професията
на лекар и родолюбивите
дарителски жестове.

Нови мерки за финансиране на работни места
А

генцията по заетостта стартира две
нови насърчителни
мерки за заетост на безработни лица от уязвими
групи на пазара на труда.
До 21.07.2017 г. включително чрез Бюрата по труда в
страната ще се приемат
заявки от работодатели
за ползване на тези преференции.
Субсидии ще се предоставят при осигуряване
работа на безработни на
възраст до 24 или над 50
години, на лица с основно
и по-ниско образование,
или с престой в бюрото по
труда над 6 месеца, както
и на хора с увреждания.
С предоставяните чрез

Агенцията по заетостта
средства се покриват 50%
от разходите за заплати и
осигуровки, а за хората с
увреждания – до 75%.
Работодателите сами
ще преценяват каква да
е продължителността на
трудовите договори с безработните лица, като тя
не може да е по-малка от 3
месеца. Максималният срок
за финансиране на работните места от държавата е
12 месеца.
Преференциите са по
реда на чл.51, ал.1 и ал.2
от Закона за насърчаване
на заетостта и се предоставят под формата на
държавна помощ съгласно
регламент 651/2014 на ЕК.

За тях могат да кандидатстват работодатели,
осъществяващи стопанска дейност и разкриващи
работни места във всички
сектори на икономиката, с
изключение на тези, свързани с износ на стоки, с
преработка и търговия на
селскостопански продукти,
със закриване на въглищни
мини, както и в дейности,
реализирани с условие за използване на местни стоки
за сметка на вносни.
Двете нови мерки стартират в активния летен
сезон и са подходящи за
работодатели, търсещи
работна сила за производство на селскостопанска
продукция, рибарство и ак-

вакултури. До този момент
работните места в тези
дейности не можеха да
получат финансиране чрез
другите програми и мерки,
реализирани от Агенцията
по заетостта, поради прилагането им под формата
на схема за минимална
помощ и ограниченията в
приложимостта им съгласно Регламент 1407/2013.
Повече информация за
условията и реда на кандидатстване, работодателите могат да получат в бюрата по труда в страната,
както и на страницата на
Агенцията по заетостта в
рубрика „Обяви за финансиране по региони”.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 17 юли 2017 г.
5 оператори, производствена линия – средно образование
1 перач – няма изискване за заемане
2 санитари – средно образование
1 пощенски раздавач /пощальон/ – средно образование,
4-часов работен ден
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
6 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 екструдерист – основно образование, двусменен
режим на работа
3 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 заварчик – основно образование
10 работници, спомагателни шивашки дейности – начално образование, за с.Цар Самуил
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
*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
3 монтажници, изделия от метал – средно образование
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо
образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови
изделия – средно образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование
1 общ работник
1 технически сътрудник
1 общ работник
1 агент, снабдяване
1 работник, строителство
1 специалист, продажби
2 машинин оператор, производство на тестени изделия
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.
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Даниел КОСТАДИНОВ, Началник на РУ-Полиция в Тутракан:

Местните парламенти
ще заседават

20 -26.07.2017 г.

Истинският полицай носи
професията в сърцето и душата си
от стр. 1
ми и тероризъм.
Полицейската му кариера
има десетгодишна история
- започва като Охрана на
обществения ред в РУ-Тутракан, продължава като
Полицейски инспектор на
община Главиница, Полицейски командир "Охрана
на обществения ред" в Силистра и Началник сектор
"Охрана на обществения
ред и териториална полиция" в ОДМВР-Силистра.
- Как е новата длъжност, бързо ли навлизате
в детайлите?
- Като всяка една длъжност в МВР - отговорна,
изискваща определен административен капацитет,
сложност. Все още се
запознавам с наличната
обстановка, нямаше нещо,
което да ме притеснява.
- Работили сте и в
Областната дирекция на
МВР - как изглежда от
там работата на РУТутракан?
- Още от времето, когато започнах работа в
Районното управление и
до сега мога да потвърдя,
че работата в Тутракан е
изключително предизвикателна, тъй като обхваща
две общини - Тутракан и
Главиница. Има разнороден
състав на извършените
престъпления, както и
нарушенията на обществен ред, така че първо е
предизвикателно, на второ
място е отговорно. Без
значение от йерархията на
длъжността, която се заема, всеки един служител на
МВР носи лична отговорност за своите действия,
за спазването на закона,
прилагането му и безпристрастността, която е
нужно ние да всяваме като
идея в обществото - без
значение на пол, характер,
възраст, расова принадлежност. Към всеки един
ще се отнесем с подобаващо уважение, съответно
и строгост на закона, ако
се наложи.
- Защо Даниел Костадинов стана полицай?
- Даниел Костадинов
стана полицай поради една
единствена причина, а тя
е, че полицая го носиш
в сърцето и душата си.
Никога полицай не трябва
да ставаш поради материална заинтересованост,
нито само от чиста сантименталност към професията. Трябва да го искаш
и трябва да знаеш, че в
тази професия се дава
много повече, отколкото
се получава. Трябва да си
готов да дадеш на хората
на обществото и за жалост, това се отразява и
на нашите семейства, но
това е съдба, която ние
сме приели и решили да
действаме в тази насока.
- Имало ли е моменти в
десетгодишната Ви кариера, които да Ви накарат
да кажете: "Дотук бях!"?
- Не, има много случаи,
в които търсиш изход от

ȽɥɢɧɫɩɟɤɬɨɪȾɚɧɢɟɥɄɈɋɌȺȾɂɇɈȼ
ɇɚɱɚɥɧɢɤɧɚɊɍɌɭɬɪɚɤɚɧ

дадена ситуация. Чувстваш на моменти, че си
безсилен, когато нещо не
зависи от теб. Това често
се случва, когато се срещаме с жертва на престъпление - опитваме се да
успокоим и помогнем, но в
същото време знаеш, че
много неща не зависят от
теб. В много от случаите,
в които законът мълчи, а
моралът е в друга посока,
ние сме срещали безизходицата. Ако си кажеш "Дотук
съм", следователно трябва
да приключиш с тази професия. Защото, ако ти си
дотук, то обществото и
гражданите какво следва
да очакват, ако продължиш
да вършиш тази работа...
- А какво е необходимо
още да се направи, за да
нямат проблеми полицейските служители?
- Да говоря за материални блага и за това какво
още трябва да ни бъде
осигурено като полицейски
служители ще бъде банално. И моето мнение не е
това. За мен, най-важният
капацитет, който притежава полицейската служба,
са хората, които изпълняват тази длъжност.
Колкото и материални
блага с нея да разполагаме,
основният капацитет за
разкриване на престъпления е човешкият фактор.
Ако ние не разполагаме
с достатъчно качествен
човешки фактор - достатъчно обучени служители,
професионалисти в тази
насока, с висок морал, то
следователно никакви материални блага не могат
да поправят това. Справя
ли са се въпреки липсата на материални блага,
всички служители ще ме
подкрепят, когото и да питате. Да, няма някои неща,
в момента сме в труден
период откъм материално
осигуряване, но това никога не е било основната
ни пречка да си свършим
работата. Има фактическа обстановка, правна
обстановка на моменти и
съответно най-важният е
човешкият капацитет - хората, които постъпват на
работа в полицията, тях-

ното обучение, тяхната
мотивираност за работа
и съответно, тяхното
желание за самоусъвършенстване. Всеки служител, който работи в МВР,
първо работи за себе си
и за обществото, а после
работи за имиджа на тази
служба. Той следва да се
докаже като професионалист, като отговорен, да
покаже на обществото,
че може и заслужава тази
длъжност, за която е минал
конкурс и е избран и после
да търси защо работи за
дадена институция.
- Често в медиите се
коментира състоянието
на българската полиция
и особено физическата
подготовка и капацитета на полицаите, за
които се твърди, че не
са на високо ниво. Дори
и министърът намекна за
това. Как е тук при нас?
- Първо, в малкия град
професията на полицая
е доста по-желана от
професията на полицая в
големия град. Това засега
ни позволява да имаме
по-качествен подбор на
полицейски служители от
големите градове, там,
където пазарът на труда и
конкурентоспособността
на МВР да избира най-подготвени и заслужаващи
хора, с желание за тази
работа, е доста по-нисък.
Аз, като ръководител,
мога да кажа, че нашите
служители са подготвени,
поради контрола, който
ние осъществяваме. Нашите семейства живеят
в този град. Колкото подобри са служителите
и ние държим контрола
върху тях - изискваме от
тях повече, обществото и
нашите семейства ще се
чувстват по-добре. Може
би в страната го има това
нещо, щом министърът го
е казал, той има много поголям поглед от мен върху
цялостната картина на
МВР. В нашето Районно
управление, всеки може да
го потвърди, физически и
като капацитет аз съм
доволен от служителите.
- Достатъчно ли са полицаите в Тутракан? Има

ли нужда от още кадри?
- Винаги имаме нужда
от кадри. В едно малко Районно управление,
обратнопропорционално
на големите дирекции в
страната, ние разполагаме с малко по численост
служители. Тъй като оперативната обстановка е
динамична, тя се променя,
в някои случаи служителите може да имат повече
свободно време и да изпълняват текущи задачи,
така наречените общи
задължения. А в други
случаи - да станат 2-3
престъпления наведнъж на
нашата територия и те
да изпълняват конкретни
задачи и задължения едно
след друго, без да могат да обърнат толкова
внимание на обичайните
си задължения. В такива
моменти изпитваме остра нужда от полицейски
служители. Естествено,
мнението в страната е,
че нашето Районно управление е сравнително
спокойно като обстановка
и аз съм доволен от това,
защото всички живеем
в този град и по-хубаво
от спокойствието и чувството на гражданите,
че липсват престъпления,
няма. Битовите проблеми
съществуват навсякъде
в страната - недоволни
граждани от силен шум
на музика, младежи, междусъседски неразбирателства, това е нормална
оперативна обстановка.
Важното е, че тежките
криминални престъпления
са изключително малко на
нашата територия, поради което аз също мога да
кажа, че това е и заслуга
на полицейските служители, които работят тук.
- Да Ви върна и към
днешното събитие преди повече от час
време е намерен труп
на удавен до т.нар плаж
в Тутракан. Какво прави
Полицията сега?
- Полицията изпълнява
своите задължения, като
във всеки един такъв
случай. Това, което ние
правим е да запазим местопроизшествието и да
започнем първоначалните
следствени действия за
установяване на фактическата обстановка покрай
установяването на това
лице. Съответно това не
е нито нищо ново за нас,
колегите знаят перфектно какво следва и изпълняват своите задължения,
както са го правили до
сега.
Криминалната хроника
сочи, че труп на удавник
е изплувал от р.Дунав край
Тутракан на 14 юли. Той е
на мъж на видима възраст
между 22 и 25 години, информират от ОДМВР. Самоличността на удавника
не е установена. Трупът е
бил в напреднала фаза на
разложение, сочи първоначалният оглед. Назначена
е аутопсия.

Днес - в Тутракан

На 26 юли - в Главиница

ɬ  ɱɚɫɚ ɩɪɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɟɧɞɧɟɜɟɧɪɟɞ
ɨɬɬɨɱɤɢɳɟɡɚɩɨɱɧɟ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɫɴɜɟɬ ɇɚɣɧɚɩɪɟɞ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɪɚɡɝɥɟɞɚɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨ
ɡɚ ɫɜɢɤɜɚɧɟ ɧɚ ɢɡɜɴɧɪɟɞɧɨ
ɧɟɩɪɢɫɴɫɬɜɟɧɨ ɨɛɳɨ ɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚɫɴɞɪɭɠɧɢɰɢɬɟɧɚÄȼɨɞɨɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ´
ɈɈȾɝɪɋɢɥɢɫɬɪɚɢɜɡɟɦɚɧɟ
ɧɚɪɟɲɟɧɢɟɡɚɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɚɧɟ
ɧɚȾɪɭɠɟɫɬɜɟɧɢɹɞɨɝɨɜɨɪɧɚ
ÄȼɂɄ´ɈɈȾ
Ⱦɜɚɨɬɱɟɬɚɳɟɛɴɞɚɬɩɪɢɟɬɢ
 ɡɚ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧɩɪɟɡɩɴɪɜɨɬɨ
ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ ɧɚ ɬɚ ɢ ɧɚ
ɤɦɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɡɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɪɟɲɟɧɢɹɬɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɡɚɫɴɳɢɹɩɟɪɢɨɞ
ɓɟɛɴɞɟɪɚɡɝɥɟɞɚɧɚɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚɬɚ ɩɪɨɦɹɧɚ ɜ ɨɛɳɚɬɚ
ɱɢɫɥɟɧɨɫɬ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɇɚ ɬɚɡɢ ɫɟɫɢɹ ɩɪɟɞɫɬɨɢ
ɞɚ ɫɟ ɜɡɟɦɚɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ
ɞɨɤɥɚɞɧɢ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ  ɡɚ ɞɨɩɭɫɤɚɧɟ ɧɚ
ɢɡɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɹ
ɛɪɨɣ ɭɱɟɧɢɰɢ ɜ ɩɚɪɚɥɟɥɤɢɬɟ
ɢɡɚɬɹɯɧɨɬɨɞɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ
ɤɚɤɬɨɢɡɚɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɛɪɨɹɧɚ
ɩɚɪɚɥɟɥɤɢɬɟɢɝɪɭɩɢɬɟɢɛɪɨɹ
ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɢ ɧɚ ɞɟɰɚɬɚ ɜ
ɩɚɪɚɥɟɥɤɢɬɟ ɢ ɜ ɝɪɭɩɢɬɟ ɧɚ
ɭɱɢɥɢɳɚɬɚ ȼɤɥɸɱɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ȾȽÄɉɚɬɢɥɚɧɱɨ´ɜɋɩɢɫɴɤɚɧɚ
ɋɪɟɞɢɳɧɢɬɟɞɟɬɫɤɢɝɪɚɞɢɧɢɢ
ɧɚɋɍÄɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ´ɢɋɍ
ÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´ɜɋɩɢɫɴɤɚɧɚ
ɋɪɟɞɢɳɧɢɬɟɭɱɢɥɢɳɚɜɫɬɪɚɧɚɬɚɡɚɭɱɟɛɧɚɬɚɝ
ɫɴɳɨɳɟɫɬɨɢɧɚɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ
ɧɚɫɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟ
Ƚɨɞɢɲɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟ ɫ
ɢɦɨɬɢɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɳɟɛɴɞɟɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɚɧɚɢɩɪɢɟɬɢɪɚɡɩɨɪɟɞɢɬɟɥɧɢɫɞɟɥɤɢ

ɸɥɫɤɨɬɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ
ɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚɫɚɜɤɥɸɱɟɧɢɨɫɟɦ
ɞɨɤɥɚɞɧɢɡɚɩɢɫɤɢɢɬɨɳɟɡɚɩɨɱɧɟɫɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɩɪɨɟɤɬ
ɡɚɈɛɳɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɧɚ
ɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɉɪɟɞɫɬɨɢ
ɩɪɢɟɦɚɧɟ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɩɨɢɦɟɧɧɢɹ
ɫɩɢɫɴɤɡɚɤɚɩɢɬɚɥɨɜɢɪɚɡɯɨɞɢ
ɡɚɝɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɧɚ
ɢɦɨɬɩɭɛɥɢɱɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɧɚȼɢɄɈɈȾɝɪ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɟɞɧɚ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɬɟɦɢ ɡɚ
ɞɟɛɚɬ ɓɟ ɛɴɞɚɬ ɨɛɫɴɞɟɧɢ
ɢ ɜɡɟɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɬɚ ɡɚ ɪɚɡɪɟɲɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɫɥɟɬɢɢɦɚɥɨɦɟɪɧɢɩɚɪɚɥɟɥɤɢ
ɜ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɭɱɢɥɢɳɚ ɡɚ
ɭɱɟɛɧɚɬɚ  ɝɨɞ ɡɚ
ɭɬɜɴɪɠɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɫɪɟɞɢɳɧɢ
ɞɟɬɫɤɢɝɪɚɞɢɧɢɢɭɱɢɥɢɳɚɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɡɚ
ɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚ ɭɱɟɛɧɚ ɝɨɞɢɧɚ
ɚ ɫɴɳɨ ɬɚɤɚ ɢ ɜɤɥɸɱɜɚɧɟ ɧɚ
ɢɡɧɟɫɟɧɢɬɟ ɝɪɭɩɢ  Äȼɚɫɢɥ
Ʌɟɜɫɤɢ³ ɢ Äɋɥɴɧɱɢɰɟ³  ɫ
Ɂɚɮɢɪɨɜɨ ɢ ɢɡɧɟɫɟɧɚ ɝɪɭɩɚ
Äɉɪɨɥɟɬ³  ɫɁɜɟɧɢɦɢɪ ɤɴɦ
ȾȽÄɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣ³
ɜɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚɜɫɩɢɫɴɤɚɧɚ
ɡɚɳɢɬɟɧɢɬɟɞɟɬɫɤɢɝɪɚɞɢɧɢɡɚ
ɭɱɟɛɧɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
ȼɞɧɟɜɧɢɹɪɟɞɫɚɜɤɥɸɱɟɧɢ
ɨɳɟɨɛɫɴɠɞɚɧɢɹɩɨɢɫɤɚɧɨɬɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ ɫ ɩɪɨɟɤɬ Äɂɡɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɚ
ɦɭɥɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɢɝɪɢɳɟ´
ɜɫȾɢɱɟɜɨɤɴɦɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɧɚɦɥɚɞɟɠɬɚɢɫɩɨɪɬɚɤɚɤɬɨ
ɢɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɧɚɧɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɧɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɜ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ɍɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɹ
ɫɴɜɟɬɢɈɛɳɨɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚ
Ɇɟɫɬɧɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɚ ɪɢɛɚɪɫɤɚɝɪɭɩɚɆɂɊȽÄȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɋɥɢɜɨɩɨɥɟ³
ɋɟɫɢɹɬɚɳɟɡɚɩɨɱɧɟɜ
ɱɚɫɚ
“ТГ”
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До края на юли се
подават декларациите
за дължими данъци за
второто тримесечие на 2017 г.
о края на юли 2017
г. всяко предприятие
или самоосигуряващо
се лице, което изплаща на
физически лица доходи извън тези по трудов договор
и е задължено да удържа
данък, трябва да подаде
декларация за дължими данъци. Декларацията – по чл.
55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл.
201, ал. 1 от ЗКПО (образец
4001) се подава в сроковете
за внасяне на дължимите
данъци. Авансовият данък
за доходите от наем, от
друга стопанска дейност
и за паричните доходи от
други източници, удържан
за доходи, изплатени през
второто тримесечие на
2017 г., се декларира в срок
до 31 юли 2017 г.
Декларацията се подава
и от физически лица, ако
предприятието или самоосигуряващото се лице
– платец на дохода, не е
задължено да удържа и
съответно да внася данък. Дължимите данъци
се декларират в НАП до
края на месеца, следващ
тримесечието, през което

Д

е придобит доходът, като
за доходи от наем или от
друга стопанска дейност,
придобити от физическите
лица през второто тримесечие на годината, срокът
е съответно 31 юли 2017 г.
Декларацията за дължими
данъци (образец 4001) се
представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица
(например върху възнаграждения за услуги, неустойки,
обезщетения, стипендии
за обучение в България,
доходи от лихви и други),
както и за окончателните
данъци върху доходите от
дивиденти и др., дължими
от местни и чуждестранни
физически лица. Формулярът се подава и за данъци
при източника по Закона за
корпоративното подоходно
облагане, като например
данъци върху дивидентите
и ликвидационните дялове
в полза на чужди фирми и
местни дружества, които
не са търговци, включително общините.
“ТГ”
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180 години от рождението на Васил Левски
В Главиница

В Тутракан
разсъдителност, сила на
волята, жизнерадост, безкористност, благородство.
Човекът, от когото българинът разбра стойността
на думата Свобода, който
остана в историята ни
като Апостола на свободата - каза в словото си
Екатерина Николова от
Историческия музей.
Тя припомни, че преди 150
години - в края на м.април
1867 г., Левски като знаменосец на четата на
Панайот Хитов, е преминал
Дунава от румънския на
българския бряг между селапаметника на Левски на та Дунавец и Долно Ряхово.
централната улица "Тран- На мястото, където е мисмариска".
нала четата, през 1957 г. е
"Днес си спомняме за издигнат паметник, който

а 18 юли България отбелязва 180 години от
рождението на един
от най-великите си синове
– Апостола на свободата
Васил Левски.
Дяконът вдъхнови цял
народ за борба за свобода
и сам се жертва за нея. Той
остана пример и днес, а
така и ще бъде. Думите му
се цитират и сега от всички, защото са вечни, макар
и да не ги изпълняваме.
Пред двата паметника на
великия българин в Тутракан бяха поднесени венци и
цветя на признателност.
Служители от общинската администрация, Исторически музей и граждани по човека, от когото би тряб- в днешни дни е занемарен.
традиция се събраха пред вало да се учим на смелост,
И още - един от най-големите изследователи на
делото на Левски - проф.
Николай Генчев е казал:
"Левски не принадлежи само
на България и на българите. Неговите идеи за
свободата и революцията,
където той проектираше един разумен човешки
свят, неговият безсмъртен
дух - принадлежат на цялото човечество. С всичко
това синеокият момък от
Карлово стана един от
големите граждани на света, нареди своето име до
имената на най-големите
мъже, които даде 19-ти
“ТГ”
век."

Н

а 16 юли т.г. Негово Високопреосвещенство Русенски митрополит Наум посети
Сяновския манастир „Св. Марина”, където отслужи Света литургия по повод
храмовия му празник, който бе отбелязан на следващия ден - 17 юли. На архиерея
съслужиха архим. Самуил, ставр. ик. Стефан Стефанов, свещ. Димитър Димитров,
свещ. Йордан Куцаров и дякон Росен Георгиев, а на клира пя ик. Георги Георгиев.
Въпреки влошеното време, в светата обител бяха дошли множество християни,
за да вземат молитвено участие в празничното богослужение. В края на светата
литургия митрополит Наум произнесе проповед, като благодари на богомолците за
присъствието им, някои, от които бяха дошли в манастира още от предната вечер.
На 17 юли 2017 г., когато светата ни църква почита Св. великомъченица Марина,
Негово Високопреосвещенство Русенски митрополит Наум отслужи св. литургия в
манастира „Св. Марина", край Каран Върбовка.
“

Н

ТГ”

елото и паметта на
Васил Левски бяха
почетени в град Главиница. Събитието, организирано от НЧ "Христо
Ботев - 1940 г.", се проведе пред бюст-паметника
на Апостола в училището
носещо неговото име - СУ
"Васил Левски".
Слово по повод 180-та
годишнина от рождението
Апостола поднесе зам.-кметът на Община Главиница
Сюзан Хасан, след което
рецитал по стихове за
Васил Левски представиха
учениците от Групата по
художествено слово към
местното читалище.

Д

Тържественото поклонение завърши с полагане
на венци и цветя пред
паметника от името на
Община Главиница, Общин-

ски съвет-Главиница, СУ
"Васил Левски", Читалището, Пенсионерски клуб и
гражданите.
“ТГ”

20 -26.07.2017 г.

ТУТРАКАН - ЕВРОПЕЙСКИЯТ ГРАД

Български художници ще участват
в пленера "Реката" в Тутракан
тазгодишната празнична седмица "Огненият Дунав" десет български художници ще се включат
в традиционния пленер "Реката", който се организира от Община Тутракан и Историческия музей. Те
ще имат възможност да пресъздадат върху платната
красотата на Тутракан и реката, така както ги видят
и почувстват.
Заедно с художниците ще творят и възпитаниците
от Школата по изобразително изкуство към Общински

В

Веселин ДИМИТРОВ
е роден на 2.11.1958 г в Бургас.
Завършил "Живопис" в Художествена академия - София през 1985
г. в класа на проф. Иван Кирков.
Участвал е в много национални и международни изложби: в
Торонто, Канада - 1989 и 1990 г.;
1997 г. - Биенале на графиката

в Полша, Сърбия, Македония;
в Грузия, Швейцария, Австрия,
Холандия, Франция, Италия,
Финландия.
Представил е творби в 23
самостоятелни изложби у на с и
в Швейцария, Русия и Германия.
Отличаван е с много награди:
1989 г. - награда за живопис на
Министерство на културата - ОХИ
Ястребино и Специална селекция
на Биенале на миниатюрата - Торонто, Канада; 1996 г. - “Награда
“Варна” за принос в изобразителното изкуство; 2005 г. - Награда
- музей “Георги Велчев”, Варна;
2007 г. - Номинация за награди
за съвременно българско изкуство М-тел; 2009 г. - Награда на
галерия „Буларт”; 2014 г. - Номинация за награда „Владимир
Димитров - Майстора”; 2014 г. класиран на конкурса за ателиета
Сите-де-з-ар, Париж през 2015
г.; 2016 г. - Национална награда
за живопис на “Allianz”България.
Живее и работи във Варна.

Долорес ДИЛОВА
е родена през 1960 г. в Плевен.
Дъщеря е на художника Дило
Дилов – един от ярките представители на импресионизма в
българското изкуство. Наследила
светоусещането и таланта на своя
баща, още на седем-годишна възраст тя става носител на награда
от конкурс за детски рисунки в
Италия, с председател на журито
Хенри Мур.
Завършва Художествена академия - София, специалност
“Живопис” при проф. Иван Кирков. Участвувала е в изложби в
Австрия, Франция, САЩ, Русия,
Англия, Гърция, Италия, Унгария и
др. Има 17 самостоятелни изложби в страната и чужбина.
Дилова е носител на първа награда в конкурса “Млад живописец” – 1987 г. и наградата на конкурса “Човекът и морето” – 1988
г., “Изложба на годината” за 1998
г., Голямата награда на СБХ на
Биенале на малката форма, 2008
г., номинирана за националната
награда „В. Димитров – Майстора” 2013 г., Голямата награда за
живопис на Бианале “Приятели
на морето”, Бургас - 2014.
Нейни творби има в НХГ и в

други галерии в страната, а също
така и в частни галерии и колекции във Франция, Англия, Италия,
Германия, Япония, Израел, САЩ,
Испания, Австрия, Гърция, Турция,
Унгария, Кипър, Швейцария и др.
От 1993 г. е създател и преподавател в Частната академия по
изобразително изкуство “Жул
Паскин”. През 1997 г. печели
конкурс и специализира в Париж, Франция. През 2003 г. е
една от основателките на Женска
либерална мрежа в България, а
от 2011 г. е член на УС на СБХ и
председател на УС на фондация
„Поддържане на изкуството в
България.
Д.Дилова живее и работи в София.

Доц. Борис ЖЕЛЕВ
е роден в Сливен през
1961 г. Завършил е Средно
специално художествено
училище „Проф. Дечко Узунов”, гр. Казанлък, а след
това ВТУ “Св. Св. Кирил
и Методий”, Факултет “
Изобразителни изкуства”.
2000
Специализирал в Лвов,

Украйна, Академия за монументални изкуства – “Специфика и технология на
витража”.
Преподавател по Стенопис, декоративни изкуства
и монументална живопис
в катедра “ Стенопис”,
Факултет по изобразително изкуство във ВТУ "Св.
Св.Кирил и Методий". Той
е Декан на Факултет по
изобразително изкуство.
Член на Съюза на българските художници и на групата на Великотърновските
художници.
Участва в множество
национални и международни
пленери по живопис в България и чужбина.
Участва в творчески колективи, комисии и журита.

център за извънучилищни дейности, чийто ръководител
Аурел Стоянов е един от инициаторите на творческото събитие.
Пленерът ще приключи с изложба на творбите, която
ще бъде открита в залата на Обредния дом на 29 юли
от 18:00 часа.
В този брой представяме накратко художницитеучастници в пленера.

Станислав ПАМУКЧИЕВ
е роден на 9.05.1953 г. в София.
Завършил е Национална Художествена Академия, специалност
"Стенопис" през 1979 г., при проф.
Димо Заимов.
Професор в НХА, София.
Реализирал е над 50 самостоятелни изложби в България,
Австрия, Германия, Холандия,
Унгария, Румъния, Сърбия, Македония, САЩ, Франция. Участвал
е в колективни и международни
изложби, селекции на съвременно българско изкуство.
Има 12 национални и международни награди, между които:
Орден "Кирил и Методий" - I-ва
степен, 2016 г.; Национална награда за живопис ,,Владимир
Димитров - Майстора", 2015 г.;
Национална награда за живопис
"Захари Зограф”, 2004 г.; Голямата награда на Международното
триенале за живопис, София,
1996 г.; Първа награда на Международен младежки конкурс за

живопис, София, 1984 г.
Негови произведения са собственост на: Национална галерия,
София; СГХГ; Национална галерия,
Прага; Европейски парламент,
Брюксел; Колекция ,,Петер Лудвиг”, Аахен, Германия; Фондация
ART Dialogue, Париж; Колекция
,,Вутен”, Белгия; Колекция ,,Св.Русев"; частни колекции в България,
Австрия, Белгия, Холандия, Германия, САЩ, Франция, Швейцария,
Италия, Канада, Гърция.

Ⱦɨɰɉɟɧɶɨɉȿɇȿȼ
ɟ ɪɨɞɟɧ ɧɚ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
 ɝ Ɂɚɜɴɪɲɢɥ ɟ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɚ ɝɢɦɧɚɡɢɹ ³ɂɥɢɹ
ɉɟɬɪɨɜ´ ɋɨɮɢɹ ɢ ɇɏȺ ³ɇ
ɉɚɜɥɨɜɢɱ´ ɋɨɮɢɹ ɋɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬ ³ɉɥɚɤ ɚɬ´ ɂɦɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ȼɢɬɪɚɠ ɜ
ȺɤɚɞɟɦɢɹɡɚɩɪɢɥɨɠɧɢɢɡɤɭɫɬɜɚɅɜɨɜɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹɜ
ɨɛɥɚɫɬɬɚɧɚɮɢɪɦɟɧɢɹɡɧɚɤ
ɢɬɴɪɝɨɜɫɤɚɬɚɦɚɪɤɚɢɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨ ɏɟɪɚɥɞɢɤɚ

ɢ ȼɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢɹ ± Ɍɜɟɪɫɤɢ
ɞɴɪɠɚɜɟɧ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɪɢ
ɞɨɰɞɪȼɥɚɞɢɦɢɪɅɚɜɪɟɧɨɜ
Ɉɬɝɟɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥ
ȼɌɍ ³ɋɜɫɜ Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣ´ Ɏɚɤɭɥɬɟɬ ɩɨ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɧɨ ɢɡɤɭɫɬɜɨ ɑɥɟɧ ɧɚ
Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɹ ɫɴɜɟɬ ɨɬ
 ±  ɝ ɢ ɨɬ  ɝ
Ɋɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɧɚ ɤɚɬɟɞɪɚ
Ʉɚɬɟɞɪɚ Ƚɪɚɮɢɱɟɧ ɞɢɡɚɣɧ
ɢ ɜɢɡɭɚɥɧɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
ɑɥɟɧɧɚɋȻɏ
Ɋɚɛɨɬɢɜɨɛɥɚɫɬɬɚɧɚɝɪɚɮɢɱɧɢɹ ɞɢɡɚɣɧ ɩɥɚɤɚɬɚ
ɠɢɜɨɩɢɫɬɚ ɜɢɬɪɚɠɚ ɢ ɞɪ
ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɧɢɢɡɤɭɫɬɜɚɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢɹɬɚɢɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɨɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ ɜɫɢɱɤɢ
ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɮɨɪɦɢɧɚɜɢɡɭɚɥɧɨɬɨɢɡɤɭɫɬɜɨ
Ⱥɜɬɨɪɧɚɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɢ
ɢɡɥɨɠɛɢ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɎɪɚɧɰɢɹɌɭɪɰɢɹȽɴɪɰɢɹɆɚɤɟɞɨɧɢɹɑɟɪɧɚɝɨɪɚɢȽɟɪɦɚɧɢɹ
ɍɱɚɫɬɜɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɜ ɨɛɳɢ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɢ ɢɡɥɨɠɛɢ ɛɢɟɧɚɥɟɬɚɢɬɪɢɟɧɚɥɟɬɚɜɪɚɡɥɢɱɧɢɨɛɥɚɫɬɢɧɚɢɡɤɭɫɬɜɨɬɨ

ȼɚɥɟɧɬɢɧȺɋȿɇɈȼ
ɏɔɄɔɅȺɟɪɨɞɟɧɧɚɞɟɤɟɦɜɪɢɝɨɞɜɫɈɛɢɬɟɥ
ɨɛɥɚɫɬɌɴɪɝɨɜɢɳɟɉɪɟɡ
ɝɨɞɡɚɜɴɪɲɜɚɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɚ
ɝɢɦɧɚɡɢɹɜɝɪɄɚɡɚɧɥɴɤɉɪɟɡ
ɝɨɞɡɚɜɴɪɲɜɚȼɌɍɋɜ
ɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬɀɢɜɨɩɢɫɈɬɝɨɞ
ɭɱɚɫɬɜɚɜɦɧɨɝɨɈɛɳɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɢɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɢɡɥɨɠɛɢ
ɜɫɬɪɚɧɚɬɚ
Ɉɬ  ɞɨ  ɝɨɞɢɧɚ
ɭɱɚɫɬɜɚɜɢɡɥɨɠɛɢɜɝɚɥɟɪɢɹ
ɉɪɚɧɟɪɳɪɚɫɟɆɸɧɯɟɧɢȺɪɬ
ɩɚɧɚɢɪ  Ɏɪɚɧɤɮɭɪɬ ɉɪɟɡ
 ɝɨɞ ɩɟɱɟɥɢ ɇɚɝɪɚɞɚ
ɡɚ ɠɢɜɨɩɢɫ ɧɚ ɢɡɞɚɬɟɥɫɬɜɨ
Ⱥɧɭɛɢɫ ɧɚ Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɬɚ
ɢɡɥɨɠɛɚ ɧɚ ɯɭɞɨɠɧɢɰɢɬɟ 
ɩɟɞɚɝɨɡɢɝɪȼɟɥɢɤɨɌɴɪɧɨɜɨ
ɉɪɟɡɝɨɞɢɧɚɟɭɱɚɫɬɧɢɤ
ɜ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧ ɩɥɟɧɟɪ ɜ
ȻɚɧɹɅɭɤɚȻɨɫɧɚɢɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚɍɱɚɫɬɜɚɢɜɦɧɨɝɨɩɥɟɧɟɪɢ ɜ ɫɬɪɚɧɚɬɚ  Ȼɨɠɟɧɰɢ
ɉɥɟɜɟɧɋɨɡɨɩɨɥɄɚɦɟɧɛɪɹɝ

ɏɚɫɤɨɜɨɄɚɪɧɨɛɚɬȺɩɪɢɥɰɢ
ɇɟɝɨɜɢ ɬɜɨɪɛɢ ɫɚ ɩɪɢɬɟɠɚɧɢɟ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚ
ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ  Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɏȽ ɝɪ
ɉɥɟɜɟɧ ɧɚ ɱɚɫɬɧɢ ɥɢɰɚ ɢ
ɤɨɥɟɤɰɢɢɜȻɴɥɝɚɪɢɹȽɟɪɦɚɧɢɹ Ɍɭɪɰɢɹ ɋȺɓ ɂɫɩɚɧɢɹ
Ⱥɧɝɥɢɹɑɥɟɧɟɧɚɋɴɸɡɚɧɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɯɭɞɨɠɧɢɰɢɫɟɤɰɢɹɠɢɜɨɩɢɫɈɬɝɟɱɥɟɧ
ɧɚ ɍɋ ɧɚ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨ
ɋȻɏɉɥɟɜɟɧ ɀɢɜɟɟ ɢ ɬɜɨɪɢ
ɜɝɪɉɥɟɜɟɧ
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Проф. Десислава МИНЧЕВА
е родена на 29.04. 1956 г. в
София. Завършила е Национална
художествена академия, специалност „Живопис” в класа на акад.
Светлин Русев през 1981 г.
Има над 25 самостоятелни изложби, участвала е в множество
общи и колективни изложби.
През 2008 г. участва в издаването на книга с текстове „39 съ-

временни български художници”
и кураторски проект – изложба на
авторите от книгата.
Има изнесени лекции по проблеми на изкуството в Мексико
сити, Академия „Ла Есмералда”
/2007/; Барселона, Испания /2008/;
Париж, Франция /2008/ в Екол де
Боз’ар; Академия Брера в Милано,
Италия 2002; Златен медал за
рисунка на Фондация „Агаци”,
Италия изложба.
Произведения на проф. Минчева има в НХГ, СГХГ, Окръжни
галерии в страната и частни лица,
както и в чужбина – Франция,
Холандия, Белгия, Германия,
Великобритания, Македония,
Гърция, Финландия, САЩ, Мексико, вкл. колекцията на проф. д-р
Петер Лудвиг /Аахен, Германия/ и
колекцията на Юго Вутен /Белгия/.
Проф. Десислава МИНЧЕВА
е професор по рисуване в НХА.
Член на Изпълнителното Бюро на
СБХ, завеждащ отдел „Международни отношения” и PR на СБХ.

Боян БОЕВ
е роден на 14.01.1956 г. През
1984 г. е завършил Национална
художествена академия – специалност "Живопис" при проф.
Добри Добрев.
В началото на кариерата си е

художник на свободна практика
във Варна. От 1989 до 1992 г. е
уредник в Градска художествена
галерия – Варна.
От 1992 до 1998 г. е асистент
на сценографа Роланд Венер
във „ Валдау театър“ – Бремен,
Германия, а след това до 2007 г. сценограф в същия немски театър.
От 2008 и понастоящем е уредник на Художествен музей „Георги
Велчев“ – Варна.
Има осъществени 5 самостоятелни изложби: 1996 г. - Хоф,
Германия; 2000 г. - Галерия „Артин“ – Варна; 2003 г. - Олденбург, Германия; 2004 г. - Цюрих,
Швейцария, 2004 г. - Художествен
музей „Георги Велчев“ – Варна,
а също и участия в множество
групови изложби и пленери.

ȾRɰɃRSɞDɧɃɈɊȾȺɇɈȼ
H SRɞHɧ ɜ 7ɴSɝRɜɢɳH ɢ H
ɡDɜɴSɲɢɥ ɏ\ɞRɠHFɬɜHɧDɬD
ɝɢɦɧDɡɢɹ ɜ ɄDɡDɧɥɴɤ ɉSHɞ
 ɝ ɡDɜɴSɲɜD ɎDɤ\ɥɬHɬD ɩR ɢɡRɛSDɡɢɬHɥɧR ɢɡɤ\FɬɜRɧDȼHɥɢɤRɬɴSɧRɜFɤɢɹ
\ɧɢɜHSFɢɬHɬ ɤɴɞHɬR FHɝD H
ɞRɰHɧɬɩRɠɢɜRɩɢFɈɬ
ɝ ɠɢɜHH ɢ SDɛRɬɢ ɜ ɋRɮɢɹ
ɧRɩSRɞɴɥɠDɜDɞDHHɞɢɧRɬ
FɴɜSHɦHɧɧɢɬH ɯ\ɞRɠɧɢɰɢ
SɢF\ɜDɥɢɧDɣɦɧRɝRɩHɣɡDɠɢ
RɬȼHɥɢɤR7ɴSɧRɜR
ɂɦDFDɦRFɬRɹɬHɥɧɢɢɡɥRɠɛɢ\ɧDFɢɜɆDɤHɞRɧɢɹɢ
ɞHFHɬɤɢ\ɱDFɬɢɹɜɧDɰɢRɧDɥɧɢ ɢ SHɝɢRɧDɥɧɢ ɢɡɥRɠɛɢ
ɜ FɬSDɧDɬD ɍɱDFɬɜDɥ H ɜ
ɩSRHɤɬɢFɜɴSɡDɧɢFDɞDɩɬDɰɢɹɬD ɧD ɩɥDFɬɢɱɧɢɬH ɢɡɤ\FɬɜD ɜ RɤRɥɧDɬD FSHɞD
ɇHɝRɜɢ ɬɜRSɛɢ ɩSɢɬHɠDɜDɬ
ɯ\ɞRɠHFɬɜHɧɢɬH ɝDɥHSɢɢ

ɜɴɜȼHɥɢɤR7ɴSɧRɜRɢ7ɴSɝRɜɢɳHɤɴɳDɬDɦ\ɡHɣ³ɇɢɤRɥD
ɆDSɢɧRɜ´¤7ɴSɝRɜɢɳHɤDɤɬR
ɢ ɱDFɬɧɢ ɤRɥHɤɰɢɢ ɜ ȻɴɥɝDSɢɹ ȺɜFɬSDɥɢɹ ȺɜFɬSɢɹ
ɄDɧDɞDɋȺɓȽHSɦDɧɢɹɈɛHɞɢɧHɧɢɬHDSDɛFɤɢHɦɢSFɬɜD
ɒɜHɣɰDSɢɹɎSDɧɰɢɹ

Божидар
ХАДЖИСТОЯНОВ
е роден през 1945 г.
Започва да рисува
в четвъртата си
година. Завършва
живопис във Великотърновския университет през 1976 г.
Участва в национални и международни
художествени изложби. Лауреат е на
престижни международни
призове - златен медал за
живопис на Осмото международно изложение, София
- 1998 г.; златен медал в
Манила, ноември 1998 г.;
златен медал - юни 2000
г., София.
Самият художник със
сантимент отбелязва своите експозиции през 1992
г. в Ница, Франция; през
1993 г. в Есен, Германия;
през 1997 г. - в Ойпен,
Белгия; 2001 г. - Дом "Витгенщайн" - Виена, Австрия;
2002 г. - в Москва и 2009
г - в Париж, Франция.

Негови творби са притежание на колекционери
от цял свят. Повече от
десет живописни платна допълват колекцията
на световно известните
Николай Гяуров и Мирела
Френи. Творби от изложбата във Виена - 2001 г.,
стават собственост на
принц и принцеса Таксис,
българското посолство,
военния аташе на САЩ и
други дипломати. Негови
творби има и в колекцията на семейството на
Негово величество Симеон
Сакскобургготски.
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Улесняват достъпът на гражданите
до картови плащания към
бюджетни организации
ɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɨɞɨɛɪɢ
ɩɪɨɦɟɧɢ ɜ ɇɚɪɟɞɛɚɬɚ
ɡɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ
ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ ɇȺɈ  ɫ ɤɨɟɬɨ
ɫɟɪɚɡɲɢɪɹɜɚɨɛɯɜɚɬɴɬɧɚɨɛɳɢɬɟɩɪɚɜɢɥɚɡɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɱɢɧɢɬɟɡɚɩɥɚɳɚɧɟɧɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɬɟɭɫɥɭɝɢɢ
ɫɟɜɴɜɟɠɞɚɢɡɢɫɤɜɚɧɟɡɚɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɟɢɧɚɫɴɪɱɚɜɚɧɟɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟɩɪɢɨɫɢɝɭɪɟɧɚ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɤɚɪɬɨɜɨ ɩɥɚɳɚɧɟɧɚɡɚɹɜɟɧɢɬɟɭɫɥɭɝɢ
ɒɢɪɨɤɨɬɨɩɪɢɥɚɝɚɧɟɜɩɭɛɥɢɱɧɢɹ ɫɟɤɬɨɪ ɧɚ ɤɚɪɬɨɜɢɬɟ
ɩɥɚɳɚɧɢɹ ɟ ɫ ɰɟɥ ɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚ ɬɟɠɟɫɬ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟ ɩɪɢ
ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɥɚɳɚɧɢɹ
ɧɚ ɞɴɥɠɢɦɢɬɟ ɬɚɤɫɢ ɢɥɢ
ɰɟɧɢ ɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɬɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ
ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɢɬɟ ɩɥɚɳɚɧɢɹ ɜ
ɩɭɛɥɢɱɧɢɹɫɟɤɬɨɪɢɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɧɚɪɚɡɯɨɞɢɬɟɫɜɴɪɡɚɧɢ
ɫɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟɬɨɧɚɩɥɚɳɚɧɢɹ
ɜ ɛɪɨɣ Ɍɨ ɟ ɢ ɟɞɧɚ ɨɬ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɬɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢ ɧɚ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ
ȼɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɳɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɢ ɞɨɩɭɫɤɚɧɢ
ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɜ ɧɹɤɨɢ ɛɸɞɠɟɬɧɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɪɚɠɞɚɳɢ
ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɧɢ ɨɩɥɚɤɜɚɧɢɹ
ɢ ɧɟɞɨɜɨɥɫɬɜɨ ɫɪɟɞ ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ ɢ ɡɚ ɩɨɫɬɢɝɚɧɟ ɧɚ
ɨɱɚɤɜɚɧɢɬɟɪɟɡɭɥɬɚɬɢɨɬɲɢ-
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ɪɨɤɨɬɨɩɪɢɥɚɝɚɧɟɧɚɤɚɪɬɨɜɢ
ɩɥɚɳɚɧɢɹ ɜ ɩɭɛɥɢɱɧɢɹ ɫɟɤɬɨɪ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɪɢɱɧɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɚɧɟ ɜ ɇȺɈ ɧɚ
ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ ɡɚ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟ ɢ
ɧɚɫɴɪɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɤɚɪɬɨɜɢɬɟ ɩɥɚɳɚɧɢɹ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɧ
ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ
ɨɬ ɬɹɯɧɨɬɨ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥ ɧɚ
ɬɟɡɢɞɟɣɧɨɫɬɢɤɨɟɬɨɟɧɟɪɚɡɞɟɥɧɚɱɚɫɬɨɬɩɪɨɰɟɫɚɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟɢ
ɰɟɥɢɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ
ɧɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɢɬɟɭɫɥɭɝɢ
ɇ ɚ ɪ ɟɞ ɛɚɬɚ  ɩ ɪ ɟɞ ɜ ɢ ɠ ɞ ɚ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɢ ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɬɟ
ɧɚɱɢɧɢ ɧɚ ɩɥɚɳɚɧɟ ɢ ɞɚ
ɛɴɞɚɬɧɚɫɴɪɱɚɜɚɧɢɡɚɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨɧɚɤɚɪɬɨɜɢɩɥɚɳɚɧɢɹ
ɧɚ ɡɚɹɜɟɧɢɬɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɢ
ɢɧɫɬɚɥɢɪɚɧɢ ɬɟɪɦɢɧɚɥɧɢ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɉɈɋɈɫɜɟɧɬɨɜɚ
ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɳɟ ɢɡɜɴɪɲɜɚɬ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɧ
ɚɧɚɥɢɡ ɡɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɬɚ
ɢɥɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚɨɬɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨɧɚɤɚɪɬɨɜɢɩɥɚɳɚɧɢɹ
ɢɥɢɞɪɭɝɢɧɚɱɢɧɢɡɚɩɥɚɳɚɧɟ
ɢ ɳɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɬ ɤɨɧɬɪɨɥ
ɧɚɬɟɡɢɞɟɣɧɨɫɬɢɜɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɡɚ ɬɨɜɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢɤɚɬɨɬɨɜɚɳɟɫɬɚɧɟɱɚɫɬɨɬɬɟɯɧɢɬɟɜɴɬɪɟɲɧɢ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɨ ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ
“ТГ”

Северноцентралното държавно
предприятие апелира за спазване
на противопожарните правила
ореден апел за спазване на противопожарните правила
отправят ръководството
и екипът на Северноцентралното държавно предприятие.
В разгара на пожароопасния сезон, СЦДП припомня,
че 7 от осемте сериозни
пожара на територията на
предприятието през тази
година са причинени от човешка дейност - опожаряване на стърнища и пасища,
и хвърляне на неизгасена
цигара.
Именно почистването на
пасища и ниви чрез изгаряне е сред най-честите
причини за възникването
на горски пожари, показва
статистиката на СЦДП и
от предходните години.
Ръководството на Северноцентралното държавно
предприятие напомня, че
е в сила абсолютна законова забрана за палене на
стърнища и растителни
остатъци в земеделските
земи. Възникналият в сухи
треви огън лесно може
да обхване намиращи се
в съседство горски масиви, трайни насаждения,
стопански сгради, вилни и
жилищни постройки.
Не бива да се пали огън
на открито във ветровито
време. Това е предпоставка за пренасяне на големи
разстояния на запалени
частици и може да доведе
до бързо разпространение
на пожара. Дори и в тихо
време, да не се пали огън в
гората, освен на специално
обезопасените и обозначени места. Да не се изхвър-
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лят неизгасени кибритени
клечки и фасове. Моторните превозни средства,
които навлизат в горите
задължително трябва да са
технически изправни.
Противопожарни депа има
във всеки горскостопански
участък на територията
на 17-те горски и ловни
стопанства към СЦДП.
Те са оборудвани съгласно
специална наредба, като
след регулярни проверки,
при необходимост се дооборудват. Във всяко депо се
държат в готовност запаси
с вода и моторни помпи с
двеста метров шланг и
струйник, кофи, съдове с
питейна вода, лопати, брадви, кирки, тупалки, фенери,
радиостанции.
С 4 специализирани високопроходими автомобили
за патрулиране и първоначална атака на горските пожари разполага още
предприятието, стопанисващо държавните горски
територии в областите
Габрово, В. Търново, Русе,
Силистра и Разград. По
един такъв автомобил се
намира в ДГС Болярка, ДГС
Горна Оряховица, ДГС Бяла
и ДЛС Сеслав. При необходимост противопожарните
коли се предислоцират за
участие в гасене на възникнал пожар на територията
на предприятието. Освен
специализираните автомобили, при първоначална атака на горски пожари вземат
участие и превозните средства с висока проходимост,
използвани за изпълнение на
горскостопанските задачи.
“ТГ”

20 -26.07.2017 г.

Нови книги

ПЪРВИЯТ ДЕН ОТ ОСТАТЪКА ОТ ЖИВОТА МИ

т 7 юли печелим още
един шанс да преобразим живота си – с пленителния роман на Виржини
Грималди „Първият ден от
остатъка от живота ми”!
„Първият ден от остатъка от живота ми“ (превод:
Красимир Петров, 272 стр.,
цена: 15 лв.) ни запознава с
Мари на прага на четиридесетте й години, когато
най-сетне е събрала кураж
да разчупи рамките на
своя свят. А последният

О

е съставен от дом,
за който се грижи,
две пораснали дъщери, които вижда
веднъж седмично, и
съпруг, който дори не
се опитва да скрие
поредното си завоевание. По време на
околосветското пътешествие на борда
на луксозен лайнер
Мари не намира усамотение и спокойствие, но среща младата Камий, която
отчаяно се опитва
да се отърси от комплекса на „дебеланата в компанията“,
и шейсетгодишната
Ан, която дири лек за
разбитото си сърце.
Историите на трите
изправени на кръстопът жени постепенно
се сливат в една, в края, на
която всяка от тях открива, че любовта и приятелството не са измислица на
писатели и сценаристи и че
никога не е късно животът
да започне отначало.
Родена през 1977 г., Виржини Грималди пише от
дете, когато подарява
собствени стихове за рождените дни на приятелчетата си. Понастоящем е
известна блогърка – в Жена,

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа
№1 - надолу - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00,
9:30, 10:00, 11:00, 11:30, 13:30, 16:00, 17:00, 19:00 ч.
№1 - нагоре - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30,
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:00,
17:00, 19:00, 19:30 ч.
№1 - събота, надолу - 7:00, 8:00, 9:00, 11:30, 13:30 ч.
№1 - събота, нагоре - 7:30, 8:30, 9:30, 12:00, 13:30 ч.
№1 - неделя, надолу - 7:00, 8:00, 11:30, 13:30, 17:30,
19:00 ч.
№1 - неделя, нагоре - 7:30, 12:00, 13:30, 17:15,
19:00, 19:30 ч.
№2 - 17:05
За Пожарево - събота - 7:30 и 14:00 ч.; в неделя
- 16:00 ч.
№21 - в делнични дни - от спирка ЗРЧ-Тутракан
до с. Цар Самуил - 6:30, 11:30 и 17:30 ч.
№21 - събота - 11:30 и 17:30 ч.
№21 - в неделя автобусите временно са спрени!
№22 - в делнични дни - от спирка "Плоскости"
до с. Бреница - 6:30, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в събота - 6:30, 10:00, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в неделя - 12:00 и 17:15 ч.

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота
и неделя), 11:40, 13:40, 14:45, 17:15, 18:00 и 19:00 ч.
За Русе - 7:00, 7:30 (без събота и неделя), 7:40,
9:40, 10:30, 12:30, 14:00 (без събота и неделя), 14:45,
16:30 и 18:00 ч.
За Силистра през Главиница - 6:45 - понеделник,
сряда и петък;
За Велико Търново - 7:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35 от Автогара Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00,
11:00, 12:30 (през Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00,
17:00 (през Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 12:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577

сладка жена описва живота
си, но и включва размисли
и кратки разкази (за тази
си дейност получава наградата E-crire Auf minin).
Написва два хумористични
романа в сътрудничество с
други писателки. Следват
трите й собствени романа,
още първият, от които,
„Първият ден от остатъка

от живота ми“, придава
ново измерение на известността й, превръщайки се
в любимо четиво на всеки,
който има нужда от „глътка кислород”.

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

СМЯХ
песен, дето я слушаш, е стара.
че сега аз ако падна - цялата съм
- Тя и майка ти е стара, ама ти твоя...
още я слушаш...
Докторът ми препоръча морски
В ресторант, посетител към въздух.След като си направих
оркестъра: - Момчета, вие изпъл- ревизия на финансите, закачих
нявате ли желанията на клиентите? скумрия на вентилатора.
- Да, разбира се!
- Тогава, предлагам да си почиДвама пенсионери: - Майна,
нете, поне за един час!
- Бледичка ми се виждаш, май
трябва да те заведа на доктор?
- Не, трябва да ме заведеш на
море!
Булката така се притесняваше
за първата брачна нощ, че ходеше
на репетиции при съседа.
- Как е жена ти в леглото?
- Почти се събира...

Влизам в един магазин и гледам
продават салам по 2 лв. килото. Купувам си и когато продавачът ми го
подава, поглеждам по-внимателно
и му викам: - Абе, аз на тази цена
- Мъжът ми е Ангел.
не очаквах много от салама, но
- Късметлийка, моя Митю е жив този май има трески вътре!
ощьи...
- Е, нормално е - казва продавачът, - при тази цена изобщо не
Две чашки си говорели, едната вадят кучето от колибата...
за кафе, другата за ракия. Тази за
кафе казала: - Аз съм по-хубава...
- Скъпи, как да се снимам, та да
Ракиената: - Може и да си по- не изглеждам дебела…
хубава, ама с теб никой не се чука.
- На рентген!
Две мечки-стръвници бродят из
Качва се една баба в маршрутпланински град. Едната съветва ката и докато си рови в чантата
другата: - И избирай консерва със за парите, нещо пада на пода.
синя лампа отгоре. Вътре месото Шофьорът се пошегувал:
е по-тлъсто...
- Квото падне - за мен си е!
Жена казва на мъжа си: - Тази
А бабата: - Гледай къде караш,

да ти се оплача. Нещо ми отказа
биологичният часовник!
- Аа, моят си цъка! В 6 ч. пикая,
в 7 ч. акам и в 8 ч. се събуждам!
Вчера четох за Колумб. Оказа
се, че е бил много лъжливо копеле.
Казал на жена си, че отива в Индия,
а отпрашил за Америка.

ПРОДАВАМ
Къща в с. Пожарево с дворно място 2 дка, на централна улица.
За справки на тел.: 0885 065 586 и
0885 252 572

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. 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

Дошло време една жена да ражда. В родилния дом докторът казва
на мъжа: - Имаме едно съвсем ново
изобретение, което взима болката
от раждането и я прехвърля на
бащата. Искате ли да тествате и
да помогнете на жена си да роди
по-леко?
Мъжът се съгласил, естествено.
Започнало раждането.
Докторът: - Пускаме прехвърляне на болката от майката към
бащата на 10 %, как се чувствате?
Мъжът: - Отлично.
- Качваме на 20 %, как сте?
- Отлично.
- Покачваме вече на 50 %?
- Отлично съм.
- Пускаме на 100 %! Как сте сега?
- Докторе, много съм добре,
никаква болка на усещам!
Родила жената нормално. Прибира се мъжа вкъщи, а пред входа
тълпа, полиция. Пита какво се е
случило.
- Съседът ви умря в непоносими
болки...

7

ХОБИ

20 -26.07.2017 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

8

Мамо,прочети ми
Здравейте, деца!
"Мамо, прочети ми" - това е новата рубрика на в.
"Тутракански глас", която е предназначена за вас малките, любознателни момиченца и момченца. И за
вашите родители също...
В нея ще публикуваме стихове и различни истории,
които вашите майки могат да ви прочетат. А защо
не и татковците...
Рубриката ще се води от една ваша мила приятелка
- Мамичка, която за начало е избрала за вас стихотворението

20 -26.07.2017 г.

Старостта не е порок
Урок №3

По-малко мързел,
повече действие

ƧǋǏǂǊǓǂƾǗǒǈǅƿǋ
Малко котенце бъхливо
шляело се из града,
гледало с очи злобливо,
ненавиждало света.

Изведнъж едно момиче
взело го във своя скут,
близнало я котето с езиче,
потреперило от студ.
У дома си го отнесла,
сипала му пресничка вода,
после баня му направила чудесна
и заспало котето си у дома.

Въведени са нови изисквания
за папагалите Жако
ɜɢɞɨɜɟ ɨɬ ɞɢɜɚɬɚ
ɮɪɥɨɪɚ ɢ ɮɚɭɧɚ
&,7(6 
ɂɡɞɚɞɟɧɢɬɟ ɞɨ
ɦɨɦɟɧɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɢ ɤɚɪɬɢ
ɨɬɊɂɈɋȼɜɟɱɟɧɟ
ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɫɥɭɠɚɬ
ɫ ɚ ɦ ɨ ɫ ɬɨ ɹ ɬɟɥ ɧ ɨ
ɤɚɬɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɡɚ
ɬɴɪɝɨɜɢɹɫɬɹɯ
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢɬɟ ɫɟ ɢɡɞɚɜɚɬ ɡɚ
ɜɫɟɤɢɨɬɞɟɥɟɧɟɤ-

Станало домашно коте
и послушно, и добро,
с нрав чудесен и страхотен,
най-красиво същество.

Мамичка
ɡɟɦɩɥɹɪɨɬɜɢɞɚɀɚɤɨɤɨɣɬɨ
ɫɥɟɞɜɚɞɚɟɬɪɚɣɧɨɦɚɪɤɢɪɚɧ
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɹɬɚ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɡɚɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɧɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɬɟɞɨɤɭɦɟɧɬɢɢɡɚɩɥɚɳɚɧɟ
ɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɬɟ ɬɚɤɫɢ
ɫɚɧɚɥɢɱɧɢɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ ɆɈɋȼ ɧɚ ɚɞɪɟɫ
KWWSZZZPRHZJRYHUQPHQW
EJ"SDJHBLG 
ɀɚɤɨ 3VLWWDFXV HULWKDFXV 
ɟ ɜɢɞ ɩɚɩɚɝɚɥ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɨɬ
ɪɨɞ3VLWWDFXVɌɟɫɚɫɪɟɞɬɟ

ɩɚɩɚɝɚɥɚ ɤɨɢɬɨ ɧɚɣɞɨɛɪɟ
ɢɦɢɬɢɪɚɬ ɱɨɜɟɲɤɚɬɚ ɪɟɱ
ɡɚɟɞɧɨ ɫ ɦɴɠɤɢɬɟ ɜɴɥɧɢɫɬɢ
ɩɚɩɚɝɚɥɢȼɴɡɪɚɫɬɧɢɬɟɟɤɡɟɦɩɥɹɪɢɢɦɚɬɢɧɬɟɥɟɤɬɫɪɚɜɧɢɦ
ɫɬɨɡɢɧɚɬɪɢɝɨɞɢɲɧɨɞɟɬɟ
 ȼɢɞɴɬ ɛɟɲɟ ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ,, ɧɚ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹɬɚ &,7(6 ɋ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɬɨ
ɧɚ Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɬɨɣ  ɜɟɱɟ ɟ
ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ , ɫ
ɰɟɥɩɨɫɬɪɨɝɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɴɪɝɨɜɢɹɬɚɫɧɟɝɨ
“ТГ”

ɪɢɞɢɱɟɫɤɢɬɟɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɬɟ ɥɢɰɚ ɤɨɢɬɨ
ɫɟ ɡɚɧɢɦɚɜɚɬ ɫ ɬɴɪɝɨɜɢɹ ɢɥɢ ɪɚɡɦɧɨɠɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɚɮɪɢɤɚɧɫɤɢɬɟɩɚɩɚɝɚɥɢɀɚɤɨ
3VLWWDFXV HULWKDFXV  ɜɟɱɟ ɧɟ
ɦɨɝɚɬɞɚɢɡɜɴɪɲɜɚɬɬɴɪɝɨɜɫɤɚ
ɞɟɣɧɨɫɬ ɛɟɡ ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɩɨ
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɢɡɞɚɞɟɧɨɬ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨɧɚɨɤɨɥɧɚɬɚ
ɫɪɟɞɚ ɢ ɜɨɞɢɬɟ ɉɪɨɦɹɧɚɬɚ
ɜɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚɟɜɴɜɜɪɴɡɤɚ
ɫ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɡɟɬɨ ɧɚ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɬɟ ɩɨ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹɬɚ ɡɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚ
ɬɴɪɝɨɜɢɹ ɫɴɫ ɡɚɫɬɪɚɲɟɧɢ

Ю

"Огнени песни и танци край Дунава" - на 27 юли 2017 г., от 21:00 часа на
Амфитеатралната сцена, Крайдунавски парк
Фолклорен концерт с участието на Танцов състав от Санта Крус - Аржентина, Дервиши от Чорлу, Република Турция, Фолклорна група от остров Гуам,
ТФ "Дунавска младост", ТШ „Калипетровци”, Шарена фолклорна дъга.

ȿɞɚɧɟɜɡɟɦɟɬɟɞɚɫɟɨɛɢɞɢɬɟɦɨɢɩɨɜɴɡɪɚɫɬɧɢɦɥɚɞɟɠɢɨɬɞɭɦɚɬɚÄɦɴɪɡɟɥ´Ɂɧɚɱɟɧɢɟɬɨɧɚɞɭɦɚɬɚɟɩɨɫɤɨɪɨ
ɡɚɛɚɜɟɧɨɞɜɢɠɟɧɢɟɇɚɥɢɫɬɟɝɥɟɞɚɥɢɟɮɟɤɬɚɨɬɮɢɥɦɢɬɟ
ɛɚɜɧɨɛɚɜɧɨɞɜɢɠɟɧɢɟȾɚɞɜɢɠɟɧɢɹɬɚɧɢɫɟɡɚɛɚɜɹɬɄɚɬɨ
ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɚɡɚɬɨɜɚɢɩɴɥɧɟɟɦɉɪɢɟɦɚɦɟɬɨɤɚɬɨɱɚɫɬɨɬ
ɫɬɚɪɨɫɬɬɚɂɫɟɩɪɢɦɢɪɹɜɚɦɟ
ɈɛɚɱɟɧɚɥɢɫɬɟɝɥɟɞɚɥɢɋɬɨɹɧɤɚɆɭɬɚɮɨɜɚɧɚɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɫɰɟɧɚɄɚɤɜɚɟɧɟɪɝɢɹɤɚɤɜɚɠɢɡɧɟɧɨɫɬɄɚɬɨɱɟɥɢɧɟɟ
ɧɚɝɨɞɢɧɢɇɟɜɢɥɢɫɟɢɫɤɚɞɚɛɴɞɟɬɟɤɚɬɨɧɟɹ"ɇɚɦɟɧ
ɦɢɫɟɢɫɤɚɈɛɚɱɟɫɚɦɨɦɢɫɟɢɫɤɚɂɤɚɤɜɨɩɪɚɜɹ"ɉɭɫɤɚɦ
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚɢɡɹɩɚɦɜɟɤɪɚɧɚɑɚɫɞɜɚɬɪɢɚɛɟɡɹɩɚɦɫɢ
ɂɦɚɬɨɥɤɨɜɚɢɧɬɟɪɟɫɧɢɮɢɥɦɢɈɫɨɛɟɧɨɨɛɢɱɚɦɥɸɛɨɜɧɢɬɟ
ɮɢɥɦɢɆɨɝɚɞɚɝɢɝɥɟɞɚɦɰɹɥɚɧɨɳɂɜɢɟɥɢɫɬɟɤɚɬɨɦɟɧɟ"
ɆɨɠɟɛɢɧɟɚɦɨɠɟɛɢɞɚȺɡɜɫɟɤɢɩɴɬɫɟɡɚɪɢɱɚɦ
Ⱦɚɡɚɩɨɱɧɚɞɚɬɪɟɧɢɪɚɦɣɨɝɚɇɟɦɢɟɧɭɠɟɧɭɱɢɬɟɥ
ɂɦɚ ɤɧɢɝɢ ɡɚ ɧɚɱɢɧɚɟɳɢ ɢ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɨɢɬɨ
ɭɱɚɬɧɚɬɨɜɚɇɹɦɚɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨɞɚɫɟɨɬɤɚɠɚɨɬɮɢɥɦɢɬɟɚ
ɤɚɬɨɫɢɝɥɟɞɚɦɜɦɟɫɬɨɞɚɥɟɠɚɳɟɫɢɬɪɟɧɢɪɚɦɁɧɚɦɱɟɳɟ
ɩɨɨɬɫɥɚɛɧɚɁɧɚɦɱɟɦɢɪɨɝɥɟɞɴɬɦɢɳɟɫɟɩɪɨɦɟɧɢɁɧɚɦ
ɱɟɳɟɧɚɦɚɥɹɬɫɬɚɜɧɢɬɟɢɯɪɨɧɢɱɧɢɬɟɛɨɥɤɢ
ɓɟɱɟɬɚɤɧɢɝɚɢɳɟɭɱɚɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹɌɨɜɚɳɟɩɪɨɝɨɧɢɫɤɥɟɪɨɡɚɬɚɢɞɟɦɟɧɰɢɹɬɚɈɬɫɥɚɛɜɚɧɟɬɨɧɚɩɚɦɟɬɬɚɟ
ɫɬɪɚɲɧɨɧɟɳɨɋɚɦɨɞɚɩɢɟɦɱɚɣɨɬɝɢɧɤɨɛɢɥɨɛɚɧɟɫɬɚɜɚ
Ɍɪɹɛɜɚɞɚɤɚɪɚɦɟɦɨɡɴɤɚɫɢɞɚɞɟɣɫɬɜɚɞɚɞɟɣɫɬɜɚɢɩɚɤ
ɞɚɞɟɣɫɬɜɚ
ɓɟɫɢɩɪɢɩɨɦɧɹɤɚɤɜɨɫɴɦɦɟɱɬɚɥɚɞɚɧɚɩɪɚɜɹɢɳɟɝɨ
ɧɚɩɪɚɜɹɉɪɨɫɬɨɳɟɫɟɞɧɚɳɟɜɡɟɦɚɟɞɢɧɥɢɫɬɢɯɢɦɢɤɚɥ
ɢɳɟɧɚɩɢɲɚ´Ⱥɡɢɫɤɚɦɞɚɫɟɤɚɱɚɧɚɨɧɡɢɛɚɢɪɧɚɤɪɚɹɧɚ
ɌɭɬɪɚɤɚɧȾɚɫɟɤɚɱɚɢɞɚɢɡɜɢɤɚɦȿɯɨ´Ɍɨɜɚɟɩɪɢɦɟɪ
ɞɟɆɨɠɟɜɢɟɞɚɢɦɚɬɟɩɨɝɨɥɟɦɢɠɟɥɚɧɢɹɇɚɩɪɢɦɟɪɞɚ
ɧɚɩɪɚɜɢɬɟɧɟɳɨɡɚɝɪɚɞɚɆɢɫɥɢɬɟɱɟɜɢɟɦɢɧɚɥɨɜɪɟɦɟɬɨ
ɥɢ"ɈɧɟɆɚɥɤɢɬɟɝɪɚɞɨɜɟɫɚɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹɧɚɩɨɜɴɡɪɚɫɬɧɢɬɟ
ɯɨɪɚɁɚɳɨɬɟɞɚɧɟɩɪɚɜɹɬɧɟɳɨɡɚɬɹɯ"
ɓɟɫɟɤɚɱɚɧɚɟɞɧɨɤɨɥɟɥɨɢɳɟɨɬɢɞɚɞɨɆɟɦɨɪɢɚɥɚ
Ɍɚɦɳɟɩɪɟɤɥɨɧɹɝɥɚɜɚɩɪɟɞɬɟɡɢɤɨɢɬɨɫɚɞɟɣɫɬɜɚɥɢɚɧɟ
ɫɚɫɩɚɥɢ
ɂɦɚɨɳɟɦɧɨɝɨɧɟɳɚɤɨɢɬɨɦɨɝɚɬɞɚɫɟɩɪɚɜɹɬȾɚɫɟɩɥɟɬɚɬɤɨɲɧɢɰɢɞɚɫɟɪɢɫɭɜɚɞɚɫɟɲɢɟɄɨɣɬɨɤɚɤɜɨɬɨɠɟɥɚɟ
ɇɨɞɚɧɟɫɟɜɬɨɪɚɱɜɚɜɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚɂɧɚɱɟɤɚɤɳɟɫɬɚɧɟɤɚɬɨ
ɋɬɨɹɧɤɚɆɭɬɚɮɨɜɚ
ɂɬɭɤɦɢɢɞɟɧɚɭɦɟɞɧɨɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ
Ʉɨɝɚɡɚɩɨɱɜɚɫɬɚɪɨɫɬɬɚ"
Ⱦɚɥɢɫɴɫɞɪɟɛɧɢɱɤɢɬɟɛɪɴɱɤɢ"
ɂɥɢɩɴɤɫɩɨɛɟɥɹɥɚɬɚɤɨɫɚ
ɤɨɹɬɨɧɨɫɢɬɟɠɤɚɝɥɴɬɤɚ
Ɍɹɢɞɜɚɦɢɫɥɹɫɢɤɨɝɚɬɨɫɩɪɟɦ
ɇɟɧɭɠɧɢɳɨɦɱɟɫɦɟɪɟɲɢɥɢ
ɂɧɚɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɟɩɨɩɚɞɧɟɦɜɩɥɟɧ
ɨɫɬɚɧɚɥɢɛɟɡɦɥɚɞɢɫɢɥɢ
ɂɩɚɤɫɢɦɢɫɥɹɢɦɚɥɟɤ
ɡɚɞɚɫɟɱɭɜɫɬɜɚɦɟɤɚɬɨɦɥɚɞɟɠɢ
ɫɴɪɰɟɬɨɜɢɧɚɝɢɞɚɟɧɚɳɪɟɤ
ɞɚɫɛɴɞɜɚɫɜɨɢɬɟɤɨɩɧɟɠɢ
ɂ ɬɚɤɚ  ɧɟɤɚ ɧɟ ɫɩɢɪɚɦɟ Ⱦɚ ɞɟɣɫɬɜɚɦɟ ɞɚ ɞɟɣɫɬɜɚɦɟ
ɢɩɚɤɞɚɞɟɣɫɬɜɚɦɟɇɟɱɟɳɟɨɬɥɨɠɢɦɫɬɚɪɨɫɬɬɚɧɨɳɟɹ
ɧɚɩɪɚɜɢɦɩɨɳɚɫɬɥɢɜɚȺɬɨɜɚɟɜɚɠɧɨɧɚɥɢ"
Ɍɚɤɚɫɥɟɞɜɚɳɢɹɬɭɪɨɤɳɟɟɩɨɫɜɟɬɟɧɧɚɥɸɛɨɜɬɚɇɚɥɢɧɟ
ɦɢɫɥɢɬɟɱɟɬɚɤɚɜɚɞɭɦɚɧɹɦɚɩɪɢɫɬɚɪɰɢɬɟɅɸɛɨɜɬɚɢɫɟɤɫɚ
ɫɚɞɨɝɪɨɛɌɚɫɥɟɞɜɚɳɢɹɬɭɪɨɤɳɟɛɴɞɟɩɨɫɜɟɬɟɧɧɚɬɹɯ
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