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Вицепремиери,
министри от кабинета и...
холивудски продуцент на "Огненият Дунав" в Тутракан!
Част от фестивалните дни е срещата на бившия
вицепрезидент на Републиката и настоящ
зам.-председател и главен секретар на Българската
стопанска камара - Маргарита ПОПОВА,
с представители на местния бизнес

Кулминацията на празничната седмица - на 29 юли - с концерт
на екс вокалиста на "Джудас Прийст" Тим Рипър Оуенс и Б.Т.Р

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

на стр. 2

На 28 юли от 16:00 ч., Обществена дискусия:

"Чудесата на Тутракан. Нови
възможности за развитие на културноисторически туризъм в региона"
на стр. 3

Тутраканец
почина след
ужилване от
стършел
на стр. 3

След операция на ГДБОП по молба на Кралство Белгия:

Две тутраканки в ареста
за трафик на хора с цел
сексуална експлоатация
лужители на ГДБОП неутрализираха организирана
престъпна група, занимавала се с трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Действията,

С

ръководени от Специализираната
прокуратура, са проведени в рамките на международна специализирана полицейска операция в
на стр. 2
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РЕГИОН

НОВИНИ
ɋȻɈɊɇɂȽɊɍɉɂɊȺȻɈɌəɌȼȾȿɌɋɄɂɌȿȽɊȺȾɂɇɂ
Ⱦɨ ɤɪɚɹ ɧɚ ɦɚɜɝɭɫɬ ɜ ɬɪɢɬɟ ɞɟɬɫɤɢ ɝɪɚɞɢɧɢ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɪɚɛɨɬɹɬɫɛɨɪɧɢɝɪɭɩɢɢɧɮɨɪɦɢɪɚɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬɧɚȾɢɪɟɤɰɢɹ
ɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢɋɬɟɮɤɚɋɬɚɧɤɨɜɚɊɚɛɨɬɹɬɢɞɟɬɫɤɢɬɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɟɥɚɬɚ ɇɨɜɚ ɑɟɪɧɚ ɢ ɐɚɪ ɋɚɦɭɢɥ ɛɟɡ
ɫɌɴɪɧɨɜɰɢ ȼ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɦɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɞɟɬɫɤɢɬɟ ɝɪɚɞɢɧɢ
ɳɟɛɴɞɚɬɡɚɬɜɨɪɟɧɢɡɚɫɟɞɦɢɰɚɜɪɟɦɟɜɤɨɟɬɨɳɟɛɴɞɚɬ
ɢɡɜɴɪɲɟɧɢɪɟɦɨɧɬɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ
НОВ ДИРЕКТОР НА РИОСВ В РУСЕ
Любомир Атанасов е новият директор на Регионалната инспекция по
околната среда и водите – Русе. Той е
назначен със заповед на министъра на
околната среда и водите Нено Димов,
считано от 21 юли 2017 г.
Любомир Атанасов е инженер по
образование, дипломант на Русенски
университет „Ангел Кънчев“, специалност „Техника и технология за
опазване на околната среда“. Работи
в инспекцията от 1997 г., като преминава през всички нива на служебната
йерархия. От ноември 2016 г. инж.
Атанасов съвместяваше длъжностите
„Началник на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“
и и.д. директор на инспекцията.
НАП ИЗПРАЩА КОНТРОЛНИ ПИСМА ДО
СВОИТЕ КЛИЕНТИ
НАП започва кампания по изпращане на електронни писма до търговците с различни писмени послания. Част от клиентите ще бъдат
поканени да попълнят анкета, която е достъпна чрез линк, съдържащ
се в полученото писмо. Друга част ще получат информация за какво
служат данъците и осигуровките и защо е важно всеки да ги плаща.
Електронните писма няма прикачени файлове. Изпратените съобщения от официалните домейни на НАП – nra.bg и nap.bg не са
зловредни и линковете в тях не представляват заплаха за сигурността
на потребителите.
ТИД-2017
Около 180 души, участници в 62-та Международна регата ТИД 2017 ще акостират в Тутракан на 24 август, съобщи ръководителят на
българския етап Йонко Кожухаров. Регатата вече почти преполови
разстоянието, след като стартира на 26 юни от германския град Инголщад. Тази година символичен домакин на най-голямото гребно
спортно събитие в света е Австрия. Българските организатори са
разпратили до общините-домакини графика на движението, местата
на нощуване и почивни дни. 460-километровото разстояние от запад
на изток по течението на Дунав в българската акватория ще премине
за 16 дни, е видно от графика. Туристите от крайдунавските държави
и традиционните гости от други континенти ще посетят 11 градове и
села, като първото е Ново село, където гребният керван ще акостира
на 12 август.
АЛО ИЗМАМИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ, ПОЛИЦИЯТА ОТНОВО ПРИЗОВАВА" НЕ ДАВАЙТЕ ПАРИ НА НЕПОЗНАТИ
Ⱦɜɟɬɟɥɟɮɨɧɧɢɢɡɦɚɦɢɡɚɛɥɢɡɨɥɜɫɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɉɨɬɴɪɩɟɜɲɢ ɫɚ ɞɜɟ ɠɟɧɢ ɧɚ ɩɨ  ɝ ɨɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɢ
Ⱥɥɮɚɬɚɪɜɴɜɟɞɟɧɢɜɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟɩɨɢɞɟɧɬɢɱɟɧɧɚɱɢɧɉɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɨɢɦɬɟɥɟɮɨɧɢɪɚɥɦɴɠɩɪɟɞɫɬɚɜɹɳɫɟɡɚɩɨɥɢɰɚɣ
ɤɨɣɬɨɝɢɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɥɱɟɜɪɚɣɨɧɚɞɟɣɫɬɜɚɬɢɡɦɚɦɧɢɰɢɢɟ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɞɚɫɟɫɜɴɪɠɚɬɫɬɹɯȾɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɨɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɢ
ɞɜɟɬɟɩɨɥɭɱɢɥɢɨɛɚɠɞɚɧɟɨɬɥɢɰɟɜɤɨɟɬɨɪɚɡɩɨɡɧɚɥɢɢɡɦɚɦɧɢɤɉɨɫɥɟɞɜɚɥɨɜɬɨɪɨɨɛɚɠɞɚɧɟɨɬɦɧɢɦɢɹɩɨɥɢɰɚɣɤɨɣɬɨ
ɩɨɢɫɤɚɥɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɡɚɡɚɥɚɜɹɧɟɧɚɬɟɥɟɮɨɧɧɢɬɟɢɡɦɚɦɧɢɰɢ
ɀɟɧɢɬɟɫɟɞɨɜɟɪɢɥɢɢɫɥɟɞɜɚɣɤɢɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɬɟɨɤɚɱɢɥɢɧɚ
ɩɨɪɬɢɬɟɫɢɬɨɪɛɢɱɤɢɫɥɜɜɋɢɥɢɫɬɪɚɢɫɥɜ
ɜȺɥɮɚɬɚɪɫɥɟɞɤɨɟɬɨɫɟɫɤɪɢɥɢɜɫɟɪɜɢɡɧɢɩɨɦɟɳɟɧɢɹɡɚ
ɞɚɧɟɩɨɫɬɪɚɞɚɬɩɪɢɟɜɟɧɬɭɚɥɧɚɩɪɟɫɬɪɟɥɤɚɉɨɫɥɭɱɚɢɬɟ
ɫɚɨɛɪɚɡɭɜɚɧɢɞɨɫɴɞɟɛɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ɉɬɩɨɥɢɰɢɹɬɚɨɬɧɨɜɨɩɪɢɡɨɜɚɜɚɬɇɟɞɚɜɚɣɬɟɩɚɪɢɧɚɧɟɩɨɡɧɚɬɢɇɟɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɩɪɚɤɬɢɤɚɩɨɥɢɰɢɹɬɚɞɚɢɫɤɚɩɚɪɢɨɬ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɡɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɫɥɭɠɟɛɧɢɬɟɫɢɡɚɞɚɱɢɂɦɚɣɬɟ
ɩɪɟɞɜɢɞɱɟɜɫɹɤɨɬɟɥɟɮɨɧɧɨɨɛɚɠɞɚɧɟɫɢɫɤɚɧɟɧɚɩɚɪɢɩɨɞ
ɪɚɡɥɢɱɧɢɩɪɟɞɥɨɡɢɟɢɡɦɚɦɚɇɟɫɟɞɨɜɟɪɹɜɚɣɬɟɫɜɴɪɠɟɬɟ
ɫɟɫɛɥɢɡɤɢɬɟɫɢɢɥɢɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɚɣɬɟɧɚɬɟɥ
КРИМИНАЛЕ
Ʌɟɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ Äɏɨɧɞɚ´ ɨɛɨɪɭɞɜɚɧ ɫ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɢ
ɬɚɛɟɥɢɢɡɞɚɞɟɧɢɡɚɞɪɭɝɨɆɉɋɟɭɫɬɚɧɨɜɟɧɩɪɢɩɪɨɜɟɪɤɚ
ɧɚɩɴɬɧɢɩɨɥɢɰɚɢɧɚɸɥɢɦɟɠɞɭɫɟɥɚɬɚɉɚɞɢɧɚɢɉɪɚɜɞɚ Ʉɨɥɚɬɚ ɭɩɪɚɜɥɹɜɚɥ ɝɨɞɢɲɧɢɹɬ Ⱦɘ ɋɪɟɳɭ ɧɟɝɨ ɟ
ɡɚɩɨɱɧɚɬɨɛɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɝɨɞɢɲɧɢɹɬɈɊɲɨɮɢɪɚɥɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄȻɆȼ´ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɫɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɢɬɚɛɟɥɢɧɟɢɡɞɚɞɟɧɢɨɬɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟ
ɨɪɝɚɧɢ Ɍɨɣ ɛɢɥ ɡɚɫɟɱɟɧ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɴɬɧɚ ɩɨɥɢɰɢɹ
ɧɚɸɥɢɩɨɭɥÄȺɧɚȼɟɧɬɭɪɚ´ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɋɪɟɳɭɧɟɝɨɟ
ɡɚɩɨɱɧɚɬɨɛɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɋɩɪɨɦɢɥɚɚɥɤɨɯɨɥɧɨɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɝɨɞɢɲɧɢɹɬɋȺ
ɲɨɮɢɪɚɥɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɈɩɟɥ´Ɍɨɣɛɢɥɡɚɫɟɱɟɧɨɬɩɴɬɧɢ
ɩɨɥɢɰɚɢɧɚɸɥɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɜɫɟɥɨȻɨɝɞɚɧɰɢɋɪɟɳɭ
ɧɟɝɨɟɡɚɩɨɱɧɚɬɨɛɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɉɨɠɚɪɢ ɜ ɫɭɯɢ ɬɪɟɜɢ ɫɬɴɪɧɢɳɚ ɢ ɨɬɩɚɞɴɰɢ ɫɚ ɝɚɫɢɥɢ
ɨɝɧɟɛɨɪɰɢɬɟɇɹɦɚɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɡɚɝɭɛɢɈɬɨɩɨɠɚɪɹɜɚɧɟɫɚ
ɫɩɚɫɟɧɢ  ɞɤɚ ɰɚɪɟɜɢɱɟɧ ɛɥɨɤ ɢ  ɞɤɚ ɢɝɥɨɥɢɫɬɧɚ ɝɨɪɚ
ɤɪɚɣɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɉɨɥɢɰɢɹɬɚɢɡɹɫɧɹɜɚɩɴɬɟɧɢɧɰɢɞɟɧɬɫɬɚɧɚɥɜɱɟɪɚɨɤɨɥɨ
ɱɚɫɚɧɚɤɪɴɫɬɨɜɢɳɟɬɨɦɟɠɞɭɭɥɢɰɢɬɟÄɆɢɬɤɨɉɚɥɚɭɡɨɜ´
ɢ ÄȻɟɧɤɨɜɫɤɚ´ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɋɩɨɪɟɞ ɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɢɬɟ ɞɚɧɧɢ
ɝɨɞɢɲɟɧɦɥɚɞɟɠɫɟɭɞɚɪɢɥɫɦɨɬɨɩɟɞɚɫɢÄəɦɚɯɚ´ɜɥɟɤ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ ÄɎɨɥɤɫɜɚɝɟɧ´ ɧɚɧɚɫɹɣɤɢ ɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢ ɳɟɬɢ
Ɇɨɦɱɟɬɨɤɨɟɬɨɩɪɢɩɚɞɚɧɟɬɨɩɨɥɭɱɢɥɨɮɪɚɤɬɭɪɚɧɚɥɢɰɟɜɢ
ɤɨɫɬɢɟɧɚɫɬɚɧɟɧɨɜɦɟɫɬɧɚɬɚɛɨɥɧɢɰɚɉɨɥɢɰɢɹɬɚɢɡɹɫɧɹɜɚ
ɩɪɢɱɢɧɢɬɟɢɨɛɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɚɬɚɞɨɜɟɥɢɞɨɢɧɰɢɞɟɧɬɚ

27.07.-2.08.2017 г.

Вицепремиери, министри от кабинета
и... холивудски продуцент на "Огненият Дунав" в Тутракан!
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɬɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɧɚɬɚ
ɫɟɞɦɢɰɚ Ɉɝɧɟɧɢɹɬ
ȾɭɧɚɜɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɟɨɱɚɤɜɚ
ɨɬ ɰɹɥɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɞɚ ɩɪɢɫɬɢɝɧɚɬ ɯɢɥɹɞɢ ɥɸɛɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɡɚɛɚɜɧɚɬɚ ɢ ɤɥɚɫɢɱɟɫɤɚ ɦɭɡɢɤɚɧɚɮɨɥɤɥɨɪɧɢɬɟɪɢɬɦɢ
ɢɪɚɡɛɢɪɚɫɟɧɚɪɨɤɚ
Ⱦɴɪɠɚɜɧɢ ɦɴɠɟ ɫɴɳɨ ɳɟ
ɞɨɣɞɚɬ ɜ ɝɪɚɞɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ
ɤɦɟɬɴɬ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ Ɍɭɤ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɜɢɰɟɩɪɟɦɢɟɪɢɬɟ ȼɚɥɟɪɢ ɋɢɦɟɨɧɨɜ
ɢ Ʉɪɚɫɢɦɢɪ Ʉɚɪɚɤɚɱɚɧɨɜ
ɦɢɧɢɫɬɴɪɴɬɧɚȻɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɫɬɜɨ ɧɚ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ ȿɋ Ʌɢɥɹɧɚ ɉɚɜɥɨɜɚ
ɦɢɧɢɫɬɴɪɴɬ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ
ȻɨɢɥȻɚɧɨɜɦɢɧɢɫɬɴɪɴɬɧɚ
ɬɭɪɢɡɦɚɇɢɤɨɥɢɧɚȺɧɝɟɥɤɨɜɚ
ɧɚɪɨɞɧɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
Ȼɢɜɲɢɹɬ ɜɢɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬ
ɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɢɧɚɫɬɨɹɳɡɚɦ

И

ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɢɝɥɚɜɟɧɫɟɤɪɟɬɚɪɧɚȻɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɫɬɨɩɚɧɫɤɚ
ɤɚɦɚɪɚɆɚɪɝɚɪɢɬɚɉɨɩɨɜɚ
ɜɟɱɟɟɜɌɭɬɪɚɤɚɧɢɳɟɩɪɨɜɟɞɟɞɧɟɫɨɬɱɚɫɚɫɩɟɰɢɚɥɧɚɫɪɟɳɚɫɦɟɫɬɧɢɹɛɢɡɧɟɫ
ɏɨɥɢɜɭɞɫɤɢ ɩɪɨɞɭɰɟɧɬ
ɫɴɳɨ ɟ ɩɪɨɹɜɢɥ ɢɧɬɟɪɟɫ
ɤɴɦ ɮɟɫɬɢɜɚɥɧɨɬɨ ɫɴɛɢɬɢɟ
ɧɚɭɱɚɜɚɦɟɨɳɟɨɬɤɦɟɬɚɱɢɟɬɨɢɦɟɳɟɫɬɚɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɜ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɹɦɨɦɟɧɬ
ɉɪɢɩɨɦɧɹɦɟ ɱɟ ɜ ɩɴɪɜɢɹ
ɞɟɧ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɫɟ ɫɪɟɳɧɟ
ɢ ɚɩɥɨɞɢɪɚ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɬɚ
ɧɚ ɚɤɬɶɨɪɢɬɟ ɨɬ ɫɨɮɢɣɫɤɢɹ
ɬɟɚɬɴɪɂɫɤɪɢɢɫɟɡɨɧɢɂɫɤɪɚ Ɋɚɞɟɜɚ Ⱥɧɬɨɧ Ɋɚɞɢɱɟɜ
Ɍɟɨ ȿɥɦɚɡɨɜ ɂɥɢɹ Ƚɟɨɪɝɢɟɜ Ⱦɟɫɢ ɋɬɨɹɧɨɜɚ ɋɬɟɮɚɧ
ɋɬɟɮɚɧɨɜ Ɍɟɦɟɧɭɝɚ ɉɟɪɜɚɡɨɜɚ ɢ Ɇɢɥɟɧɚ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɚ
ɜ ɤɨɦɟɞɢɹɬɚ Ⱦɟɩɭɬɚɬɢɬɟ ɧɟ
ɥɴɠɚɬ" ɚ Ɂɜɟɡɞɟɧ ɩɪɚɯ
ɧɚɞ Ⱦɭɧɚɜɚ ɪɚɡɩɢɥɹɯɚ Ȼɢɝ

ȻɟɧɞɊɭɫɟɢɝɥɚɫɨɜɢɬɢɬɟɬɚɥɚɧɬɢɨɬȼȽȼɢɜɚɌɢɣɧɫɢȼȽ
ɋɥɴɧɱɟɜɚɭɫɦɢɜɤɚ
ȼɬɨɪɚɬɚ ɜɟɱɟɪ  Ʉɥɚɫɢɤɚ
ɧɚɞ Ⱦɭɧɚɜ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢɬɟ ɫ
ɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟɫɥɭɲɚɯɚ4XDUWR
4XDUWHW Ⱦɚɧɢɟɥ Ⱦɚɦɹɧɨɜ
ɉɟɬɴɪ Ⱦɚɧɚɢɥɨɜ Ɇɚɪɢɚɧɚ
ɉɚɲɚɥɢɟɜɚɢɂɜɚɧɚȺɥɛɪɟɯɬ
Ɍɚɡɢ ɜɟɱɟɪ ɨɬ  ɱɚɫɚ
ɧɚȺɦɮɢɬɟɚɬɪɚɥɧɚɬɚɫɰɟɧɚɜ
Ʉɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹɩɚɪɤɟɪɟɞɴɬ
ɧɚ Ɉɝɧɟɧɢɬɟ ɩɟɫɧɢ ɢ ɬɚɧɰɢ
ɤɪɚɣ Ⱦɭɧɚɜ ɤɨɢɬɨ ɳɟ ɩɨɤɚɠɚɬɫɴɫɬɚɜɢɬɟɨɬȺɪɠɟɧɬɢɧɚ
ɢɨɫɬɪɨɜȽɭɚɦɞɟɪɜɢɲɢɬɟɨɬ
ɌɭɪɰɢɹȾɭɧɚɜɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬɢ
Ʉɚɥɢɩɟɬɪɨɜɰɢ
ȼɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɞɜɚɞɧɢɫɰɟɧɚɬɚɳɟɫɟɢɡɦɟɫɬɢɧɚɄɟɣɨɜɚɬɚɫɬɟɧɚɌɚɦɜɩɟɬɴɤɳɟ
ɟ ɤɨɧɰɟɪɬɴɬ ɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚɬɚ
ɋɢɥɜɢɹ Ʉɚɰɚɪɨɜɚ ɢ ɝɪɭɩɚ
6RXO%0ROO
ȼɨɞɟɳɧɚɩɪɚɡɧɢɱɧɢɬɟɤɨɧ-

ɰɟɪɬɢɟɇɚɫɤɨɨɬȻȽɊɚɞɢɨ
Ʉɭɥɦɢɧɚɰɢɹɬɚ  Ɉɝɧɟɧɢɹɬ
Ⱦɭɧɚɜɟɜɫɴɛɨɬɧɢɹɸɥɢ
ɇɚɱɚɥɨɬɨ ɟ ɜ  ɱɚɫɚ ɫ
ɪɚɡɥɢɱɧɢɫɩɨɪɬɧɢɫɴɫɬɟɡɚɧɢɹ
ɢ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɚ ɡɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɫɚɨɫɢɝɭɪɟɧɢɧɚɝɪɚɞɢ
ɨɬ ɝɥɚɜɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ 
Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ȼ 
ɱɚɫɚɧɚɫɰɟɧɚɬɚɳɟɫɟɤɚɱɚɬ
ɚɤɬɶɨɪɢɬɟɋɬɚɧɢɦɢɪȽɴɦɨɜɢ
ȿɜɝɟɧɢȻɭɞɢɧɨɜɦɭɡɢɤɚɧɬɢɬɟ
ɨɬȻɌɊɢɟɤɫɜɨɤɚɥɢɫɬɴɬɧɚ
ȾɠɭɞɚɫɉɪɢɣɫɬɌɢɦɊɢɩɴɪ
Ɉɭɟɧɫ
Ɉɝɧɟɧɢɹɬ Ⱦɭɧɚɜ ɢ ɬɚɡɢ
ɝɨɞɢɧɚɳɟɡɚɜɴɪɲɢɫɝɨɥɹɦɨ
ɫɜɟɬɥɢɧɧɨɢɥɚɡɟɪɧɨɲɨɭɧɚɞ
ɪɟɤɚɬɚ
ɇɚɫɧɢɦɤɚɬɚɧɚɫɬɪ
Ɍɢɦ Ɋɢɩɴɪ Ɉɭɟɧɫ ɡɚɟɞɧɨ
ɫ ɤɦɟɬɚ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟ
ɮɚɧɨɜɢɇɚɫɤɨɨɬȻɌɊɩɪɢ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɬɨɦɭɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɦɝ

След операция на ГДБОП по молба на Кралство Белгия:

Две тутраканки в ареста - занимавали се с
трафик на хора с цел сексуална експлоатация
от стр. 1 срещу организирана престъпна
група от български граждани за
извършени от тях престъпления,
свързани с трафик на хора с цел
сексуална експлоатация, пране на
пари, сводничество и предоставяне на помещение за извършване
на развратни действия.
Установена е лидерката на групата – Стефка Й. /76 г./, както и
петима нейни помагачи. Изяснено
е, че повече от 15 години дамата е
пребивавала в Белгия и е стопанисвала публичен дом в Брюксел.
В хода на проведените действия у
нас са извършени претърсвания
на пет адреса на територията на
Силистренска област. Оттам са
иззети документи, в това число и
нотариални актове, вносни бележки, извлечения от банкови сметки,
банкови преводи, над 164 000

изпълнение на Молба за правна
помощ от Кралство Белгия.
Операцията в страната ни е
реализирана на 18 юли на територията на Силистра. Целта е била
неутрализиране на организирана
престъпна група, занимавала се
с трафик на хора с цел сексуална
експлоатация. Тя е проведена от
служители на сектор „Трафик
на хора“ в ГДБОП и колегите им
от Русе, Разград, Силистра, Добрич. В действията са включени
и полицаи от ОДМВР-Силистра и
РУ-Тутракан.
Акцията е във връзка с международна полицейска операция в
изпълнение на Молба за правна помощ от Кралство Белгия и водено
там наказателното производство

евро и близо 600 лева, мобилни
телефони, лаптоп, канабис и други
вещи и предмети, съотносими към
предмета на разследване.
Установени и са разпитани
двама свидетели и две жертви на
престъпната схема.

Уважени са исканията на Окръжната прокуратура в Силистра от
състав на Силистренския окръжен
съд, който взе най-тежката мярка за
процесуална принуда – задържане
под стража на 76-годишната Стефка
Й. и 49-годишната Светла З. “ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 24 юли 2017 г.
4 работници, спомагателни шивашки дейности - няма изискване
за заемане
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
2 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
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 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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На 28 юли от 16:00 ч., Обществена дискусия:

"Чудесата на Тутракан. Нови
възможности за развитие на културноисторически туризъм в региона"
Калина ГРЪНЧАРОВА
бществена дискусия "Чудесата на
Тутракан. Нови възможности за развитие
на културно-исторически
туризъм в региона" ще се
проведе на 28 юли (петък)
в крайдунавския град. Тя
е част от Националната
кампания за опазване и популяризиране на културноисторическото наследство
на страната "Чудесата на
България", която организира
в. "Стандарт".
Изборът на домакинство
на дискусията не е избран
случайно - през 2014 г.

О

Крепостта "Трансмариска",
част, от която през последните години бе реставрирана, взе златния медал
в категория "Атракции" на
Националната кампания.
Пет теми ще бъдат обсъдени - "Огненият Дунав"
- възможности за популяризиране на Тутракан и
за развитие на туризъм",
"Културната програма за
БГ Председателството" как малките и отдалечени
от София градове могат
да бъдат включени и представени пред европейските
партньори, "Крепостта
Трансмариска" - посланик

на Тутракан и България
пред Европа и света, "Музеите" - превръщане на съкровищниците в България в
институции за развитие на
туризма и "Тутраканската
епопея" - представяне и
подкрепа за изграждане на
Панорама на тутраканската битка.
В дискусията са поканени
да участват вицепремиерите Валери Симеонов и
Красимир Каракачанов, министърът на Българското
председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова,
министърът на културата
Боил Банов, министърът на

туризма Николина Ангелкова, председателят на Комисията по култура в 44-ото
Народно събрание Вежди
Рашидов, директорът Националния исторически музей
проф. Божидар Димитров,
археологът проф. Николай
Овчаров, областният управител на област Силистра
Ивелин Статев, народни
представители, директори
на музеи и неправителствени организации.
Началото на събитието
е в 16:00 часа в заседателната зала на Общинския
съвет.

Две средищни училища и една средищна детска
градина ще има през новата учебна година

Калина ГРЪНЧАРОВА
С допълнение на дневния ред
с осем докладни записки - така
започна юлското заседание на Общински съвет-Тутракан. Следвайки
неговата поредност, местният
парламент прие Отчет за дейността
си за първото шестмесечие на 2017
г., от който става ясно, че са проведени 6 редовни и 2 извънредни
заседания. Приети са общо 94
решения. Преобладаващите теми
на обсъждане и приетите
решения са свързани с придобиването, управлението и
разпореждане с общинско
имущество: отдаване под
наем на обекти общинска
собственост, продажби на
общински имоти, много
кратно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане на
имоти общинска собственост. Относителният дял
на решенията свързани с
общинската собственост е
36 % от общия брой взети
решения за отчетения период. Приети са и няколко
решения за разрешение за изработване на Подробни устройствени
планове. Няма изменени и отменени решения. В този контекст
бе приет и Отчета на кмета на
Община Тутракан за изпълнение
решенията на Общински съвет за
същия период.
Както предварително уведомихме читателите на "Тутракански
глас", една от важните теми бе
свързана с образованието. За
новата учебна година съветниците разрешиха изключение от
минималния брой ученици в XIIа
клас, професионална паралелка по
професията „Програмист”, специалност „Програмно осигуряване”

в СУ „Христо Ботев”. Маломерната
самостоятелна паралелка е от 15
ученици, а недостигът е от трима.
От общинския бюджет ще бъде
осигурено дофинансиране за тях
в размер на 1200 лв.
Изключение от минималния
брой ученици се разрешава и в
паралелките на ОУ „Стефан Караджа”, с. Цар Самуил, както следва:
- Маломерна слята паралелка - I
и II клас, пълняемост 14 ученици

и недостиг 2 ученици и осигурява
минимални допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес в размер на 1360.80 лв.
- Маломерна слята паралелка в
V и VII клас, пълняемост 8 ученици
и недостиг от 10 и 6804.00 лв.
дофинансиране.
- Маломерна самостоятелна
паралелка в VI клас с пълняемост 7
ученици и недостиг от 11 и 3742.20
лв. Общо за функционирането
на училището в с. Цар Самуил от
бюджета на Община Тутракан за
новата учебна година ще бъдат
заделени 11 907,10 лв.
Шест са пътуващите деца в
подготвителни групи от населените

места на територията на община
Тутракан, в които няма училище
или детска градина - Бреница,
Белица и Пожарево, което е повод
Общинският съвет да предложи
на Министъра на образованието
и науката ДГ "Патиланчо" да бъде
включена в Списъка на средищните
детски градини в Република България за учебната 2017/2018 година.
Големият брой пътуващи ученици от населените места на територията на общините Тутракан,
Сливо поле и Главиница е основният мотив Общинският съвет да
предложи на Министъра на образованието и науката СУ "Йордан
Йовков» и СУ »Христо Ботев» в
Тутракан да бъдат включени в
Списъка на средищните училища
Статистиката сочи, че в СУ "Йордан
Йовков" пътуващите ученици са
164, а в СУ "Христо Ботев" - 139.
Със следващо решение местният
парламент даде съгласие да се
предприемат съответните действия
за актуализация на дружествения
договор на „ВИК” ООД, гр. Силистра, във връзка с взети решения на
общи събрания на съдружниците.
Навсякъде наименованието на
дружеството да се промени от

„ВИК” на „Водоснабдяване и канализация”. Основният капитал
на дружеството е в размер на 192
410 лв. Той се състои от 19 241
дяла, по 10 лв. всеки. Дяловете
са разпределени между съдружниците, като най-голям е делът на
държавата - 9813 дяла на стойност
98 130лв. Община Тутракан участва
с 1 347 дяла на стойност 13 470 лв.
Във връзка с изпълнение на
условията на проект „Независим
живот за гражданите на Тутракан"
се налага разкриване на 3 щатни
бройки в дейност „Социален асистент”. Общинският съвет одобри
промяната в общата численост на
персонала.

Дадено бе съгласие Община Тутракан да подготви и да кандидатства с две проектни предложения
„Изграждане на мини футболно
игрище" в селата Преславци и Цар
Самуил, тъй като и в двете населени места има действащи футболни
клубове.
Съгласие получи и предложението Община Тутракан да предостави на Сдружение с нестопанска
цел „Местна инициативна група
Тутракан - Сливо поле", временен
безлихвен заем за осигуряване
на финансов ресурс в размер
на 15 000 лева за изпълнение
на многофондова Стратегия за
ВОМР. Същото искане за обезпечаване работата по Стратегията
на сдружението е отправено и до
Общински съвет–Сливо поле от
кмета на община Сливо поле за
предоставяне на финансов ресурс.
Средствата ще бъдат възстановени
от бюджета на Стратегията след
отчитането й.
Във връзка с изпълнение на
инвестиционен проект, свързан
с обновяване и модернизация
на структурите в системата на
Спешната медицинска помощ в
Република България, на сесията
бе дадено съгласие за предоставяне за безвъзмездно
управление на Здравното
министерство, за нуждите
на Филиал за спешна медицинска помощ в Тутракан,
за срок от 10 години на
съществуващи съоръжения
- рампа и козирка и ползване на прилежащ терен
за поставяне на навес за
линейки и 3 бр. паркоместа.
Коалиция "Обединени
патриоти" вече имат общинско помещение за партиен
офис за срок до края на
мандата на 44-то Народно
събрание. Той се намира
под бл. "Истър" - бившият Детски
отдел на библиотеката, като месечният наем е в размер на 38,51 лв.
По време на избори там няма
да има вече секция, стана ясно от
обясненията на кмета д-р Димитър
Стефанов. Тя ще бъде преместена
в бл. "Росица". Ще бъде закрита и
секцията, която работеше в бившата закусвалня по ул. "Силистра" - тя пък ще бъде преместена в
общинско помещение в района на
"Възход"-ите.
След допълване на Годишната
програма за разпореждане и управление на имоти общинска собственост, бяха приети и няколко
разпоредителни сделки.

Покана
За публично обсъждане на Отчета за изпълнението
на бюджета на Община Главиница за 2016 г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните
финанси и чл. 52 ал.1 от Наредба №26 за условията и
реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза
за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница,

Председателят на Общински съвет-Главиница
отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на училища и детски
градини, читалищни настоятелства на
Публично обсъждане на Отчета за изпълнението на
бюджета на Община Главиница за 2016 г.
Обсъждането ще се проведе на 31.07.2017 г.
/понеделник/ от 17:00 часа в Заседателната зала на
Общински съвет-Главиница /IV етаж/.
Материалите по публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на Община Главиница:
http://www.old.glavinitsa.bg/web/budjet.htm
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или
на електронен адрес: obshtina@glavinitsa.bg
Месут АЛИШ,
Председател на Общински съвет-Главиница

Тутраканец почина след
ужилване от стършел
ъж е починал след
ужилване от стършел в исперихското
село Китанчево, съобщават
от Областната дирекция
на МВР в Разград.
Инцидентът е станал
при дърводобив на 24 юли
сутринта в землището
на селото. При поваляне
на дърво, на което имало
гнездо стършели, 50-годишният Валентин Радев
от Тутракан бил ужилен от

М

насекомо.
Колегите му се обадили
на Спешна помощ, но докато медиците пристигнат,
мъжът починал.
За случая е уведомена
Инспекцията по труда,
започнало е и разследване
за причиняване на смърт
поради незнание, немарливо
изпълнение на занятие или
друга дейност, представляваща източник на повишена
“ТГ”
опасност.

Предстои прилагането на
Механизъм за съвместна работа
на институции по обхващане и
задържане в образователната
система на деца и ученици
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 4 юли т.г. Министерският съвет прие Механизъм за съвместна
работа на институции по
обхващане и задържане в
образователната система
на деца и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст, в чието
прилагане общините имат
ключова роля. В тази връзка
Министерството на образованието и науката и
Националното сдружение на
общините в Република България организираха в София
на 20 юли работна среща,
на която е обсъдено практическото прилагане на
Механизма и други открити
въпроси по предстоящите
промени и ангажиментите
на Общините. Представител на Община Тутракан в
нея бе Директорът на Дирекция "Хуманитарни дейности" Стефка Станкова.
Активно участие в срещата са взели образователният министър Красимир Вълчев, неговите
заместници Деница Сачева
и Таня Михайлова, зам.-министърът на социалното
министерство Росица Ди-

Н

митрова, изпълнителният
директор на НСОРБ Гинка
Чавдарова.
Актуалните проблеми,
които са обсъдени са
свързани с определяне на
средищните и защитени
детски градини и училища,
организацията на превоза
на учениците и учителите,
промените в бюджетната
рамка за тази година и очакванията за следващата,
промените в системата
на делегираните бюджети.
"До края на м.юли общинската администрация
трябва да определи районите на компетентност
за работа на екипите в
рамките на територията на община Тутракан,
съобщи Стефка Станкова. В екипите ще бъдат
включени представители
на институциите свързани
с образованието - Община Тутракан, училищата,
детските градини, Местната комисия за борба с
противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни, Дирекция "Социално подпомагане", Бюро
по труда, РУ "Полиция"Тутракан.
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Зам.-председателят на ДПС Филиз Хюсменова
дари детска площадка на с. Нова Черна
Кметът на с. Нова Черна
Нехат Юсмен изрази благодарност към Филиз Хюсменова и обеща да се грижи
за новата придобивка.
На откриването присъстваха областният
председател на ДПС-Силистра Насуф Насуф, Невин
Хасан – народен предста-

ецата от с. Нова
Черна имат нова
придобивка – детска площадка, дарение от
заместник-председателя
на ДПС и евродепутат Филиз Хюсменова. Тя откри
площадката, разположена
в парка на селото, заедно
с деца от детската градина, читалищни дейци и
родители. Площадката е
съобразена с изискванията по безопасност и ще

Д

съдейства за доброто
физическо развитие на
децата. Шарени люлки и
пързалки, беседка и пейки
ще се използват от малки
и големи.
"Грижата за децата е
грижа за нашето бъдеще",
каза при откриването
Хюсменова и подчерта, че
общуването между децата
и възрастните е най-прекият начин за интеграцията им. Тя допълни, че

правилното им физическо
развитие трябва да бъде
подпомагано, за да предпочитат игрите и спорта,
и когато пораснат. Зам.председателят на ДПС
сподели желанието си площадка да е приятно място
за отдих и за родителите, и за по-възрастните
хора в селото. Тя подари
на децата от детската вител в 43-то Народно
градина книжки, топки и събрание, кметът на Обфлумастери.
щина Тутракан - Димитър

Стефанов, Невхис Мустафа - областен председател
на женското дружество
на ДПС - Силистра, Нехат

Кантаров – общински председател на ДПС - Тутракан, общински съветници и
“ТГ”
общественици.

концертът се получи" - доволна е Доротея Бальовска,
музикален педагог и ръководител на Центъра.
И танци имаше - спортни, стандартни, представени от Танцово училище

"Тутракан", което няколко
часа по-рано изнесе своя
заключителен концерт за
творческия сезон.
"Огненият Дунав" продължава!

Звезден прах над Дунав!

Калина ГРЪНЧАРОВА
а, звездният прах
този път се изсипа в
изобилие на сцената
на Читалището, а не там,
където му е мястото - до
Дунава, на Амфитеатралната сцена, но дъждът не
попречи на настроението и
най-важното - на чудесните
изпълнения, които събраха
овациите на публиката.
"Знаеш ли Юси, че цял живот съм си мечтала да пея
с Биг Бенд Русе с диригент
Димчо Рубчев" - доверява
Йоана от сцената.
"Йоана, мечтите често
стават реалност" - убеден
в отговора си е Юси.
И се случи...

да е, а Биг Бенд Русе, с теб
да пее диригентът му Димчо Рубчев - трудно може
да стане всеки ден, но на
"Огненият Дунав" всичко е
възможно!
Гласовитите таланти от
Вокалните формации "Слънчева усмивка" и "Вива Тийнс", бившите възпитаници
на Доротея Бальовска от
тези групи - Божана Спасова и Боряна Юлиянова, русенецът Диян Генчев, също
неин възпитаник, създадоха
една емоционална атмосфера, която се "подклаждаше"
от водещите Йоана СтойДа ти акомпанира не кой чева, Юсеин Поси и Младен

Д

двама"...
"Пет месеца се готвихме
за този концерт в Общинския център за извънучилищни дейности. А с Биг
Бенд Русе реализирахме
само една репетиция. Но

Андреев.
„Замълчи, замълчи”, емблематичната песен от
филма „Любимец 13” още
от 1956 г., която изпълни
Виктория Андреева, "Шу-шушу” – това пък е песента
от също далечната 1979
г., изпълнена от Йоана. И
още "Любовта е море", „Да
е влюбен този свят”, „Адаптация”, „Боси времена”,
”Чико от Пуерто Рико”,
"Къде остана детството"
- от филма "Таралежите се
раждат без бодли", „Големи
и малки”, "Светът е за

5 млн. лв. се инвестират в рехабилитацията
на 10 км от пътя Кубрат - Тутракан

апочна рехабилитацията на 9,77 км от
път II-49 Кубрат Тутракан. Основният ремонт на второкласния път
се финансира от Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014-2020 г.
чрез Европейския фонд за
регионално развитие. На
символичната първа копка
на обекта, проведена на 21
юли в центъра на с. Старо
село присъстваха председателят на Управителния
съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж.
Дончо Атанасов, областният управител на област
Силистра Ивелин Статев,
както и на кметовете на

З

община Тутракан – д-р Димитър Стефанов, и на община Кубрат – Алкин Неби,
зам.кметът на община Тутракан Елена Балтаджиева.
Водосвет отслужи отец
Илия Тонков.
"Не е тайна, че пътят е
живот, каза инж. Атанасов,
надявам се с възстановяването на този главен
път, който е изключително
важен за Североизточна
България ще се подобри живота на хората. Ще идвам
често да проверявам как
върви изпълнението на проекта, като смятам, че ще
бъде завършен предсрочно.
Възстановяване на главни
пътища е важно за Севе-

роизточна България. Връчих
на изпълнителя на проекта
„Акт образец 2а“ за откриване на строителна площадка и за определяне на
строителна линия, и ниво
на строежа за изграждане
на техническа инфраструктура. Пожелавам на строителите успех и качествено
изпълнение".
Участъкът, който ще
се ремонтира по лот 14,
започва от кръстовището
с път II-21 Тутракан - Русе,
преминава през с. Старо
село и завършва при границата със съседната област
Разград. С изпълнението на
проекта ще се възстанови
носимоспособността на

настилката и ще се осигури оптимална скорост на
движение, което ще доведе
до намаляване на емисиите
парникови газове. Отсечките ще бъдат с нови
мантинели, пътни знаци и
маркировка.
Изпълнител на строително-монтажните работи
е „Пътперфект-Т“ ЕАД.
Стойността на договора
е 4 884 088,33 лв. с ДДС.
Строителният надзор ще
осъществява „Трафик Холдинг” ЕООД. Техният договор е за 145 080 лв. с ДДС.
Авторският надзор ще е на
„Трансконсулт - 22“ ООД.
Договорът им е за 3 906,47
лв. с ДДС.
В средата на миналия
месец, със средства от
ОПРР стартира рехабилитацията на още 21 км
от път II-49 в участъка
Разград-Търговище. След
завършването на двата
проекта ще бъдат обновени
обща 30 км от път II-49,
който свързва областите
- Силистра, Разград и Търговище. С основния ремонт
на отсечката ще се повиши
безопасността при пътуване и ще се подобрят връзките с път I-2 Русе - Разград,
път I-4 Търговище - Шумен,
път II-21 Русе - Силистра,
път II-51 Попово - Лозница
и II-23 Русе – Кубрат - Исперих, както и връзката с
Дунав мост при Русе. “ТГ”

„Истинни ли са обвиненията за
ин витро системата у нас?“

Калина ГРЪНЧАРОВА
о повод на излезлите
през изминалите дни
в медийното пространство изказвания за
работата на здравните
заведения за асистирана
репродукция и на Центъра
за асистирана репродукция, в Пресклуба на БТА
в София на 25 юли, бе
дадена пресконференция
на тема „Истинни ли са
обвиненията за ин витро
системата у нас?“. В нея
взеха участие д-р Мария
Георгиева – директор на
Центъра за асистирана
репродукция, д-р Георги
Стаменов от МБАЛ "Надежда", д-р Любомир Бойчев - управител на Медицински център "Св.Иван
Рилски" - Тутракан, Радина
Велчева - основател и Мария Янева – председател
на Фондация Искам бебе,

П
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Мария Жекова – член на УС
на Сдружение "Зачатие",
Мариела Куртева – председател на Фондация "Майки
за донорството", Виктория
Георгиева – член на УС на
фондацията, д-р Станимир
Хасърджиев – председател
на Национална пациентска
организация.
Бяха коментирани въпроси относно прозрачността
и качеството на работа
на клиниките за асистирана репродукция и на
Центъра за асистирана репродукция – извършват ли
се ненужни процедури, издават ли се необходимите
документи на пациента,
попълват ли се коректно
епикризите и т.н. Обсъден
бе въпросът по-ниска ли е
успеваемостта на българските клиники в сравнение
с други страни в Европа,
както и обвиненията в

търговия с яйцеклетки, а
също и твърденията за
финансови нарушения в
Центъра за асистирана
репродукция.
"Д-р Любомир Бойчев е
магьосник, който в Тутракан прави една голяма
медицина, чудеса, за които
много хора в Европа могат
да му завидят" - така д-р
Георги Стаменов представи популярния тутракански
акушер-гинеколог д-р Любомир Бойчев по време на
пресконференцията.
"Повярвайте ми, ние по
365 дни в годината работим, по 16-17-18 часа на
ден, спим по малко, и всичко това не да изтъкнем
себе си, а да бъдем полезни
на тези, които имат нужда
от нас, каза д-р Любомир
Бойчев. Преди десетина
години намерих приятел и
човек, с когото споделихме

точно тази мисия, която
следваме и досега. Обединихме ресурс, коментирахме и създадохме Центъра в
Тутракан и с помощта на
д-р Стаменов. В момента
продължаваме, защото
нашата обща визия е, че
медицина трябва да се
прави навсякъде. Хората
навсякъде в страна имат
нужда от квалифицирана и
стандартизирана помощ,
която да е коректно извършена. В този си път ние
срещнахме много приятели
в пациентските организации - и в "Зачатие", и в
"Искам бебе", и в "Майки за
донорство", в Центъра за
асистирана репродукция, с
чийто управител работим
прекрасно. Бях безкрайно
изненадан, когато се появи
тази агресия и тенденциозност. Сякаш Господ беше
пратил пратеник да съди.
Дори ние не си позволяваме
да съдим, ние просто се
посвещаваме и работим.
Нашите резултати също
са видими, те са също
високи - над 44% като успеваемост. Аз смятам, че
като качество на дейност
сред ин витро центровете
в България нещата стоят
добре и там, където има
нарушения, споделям мнението на д-р Стаменов,
ние сме последните, които
бихме искали да ги има. Ние
сме тези, които браним
нашата професионална
чест, защото нашата
мисия е да бъдем полезни,
а не да търсим и да вкарваме търговци в храма".

Празнично настроение на Илинден!

а 20 юли, когато
честваме паметта
на Свети пророк Илия,
в тутраканския храм "Св.
Николай" беше отслужена
празнична Литургия от Русенския Митрополит Наум,
в съслужие с отец Илия и
отец Михаил.
След службата Владиката произнесе слово за

Н

силата на вярата, като в
края поздрави отец Илия,
по случай именния му ден,
пожелавайки му още дължи
години все така вярна и отдадена служба. Поднесени
бяха подаръци от дядо Наум,
както и от църковните служители към храма.
Снимки:
Александър ДИМИТРОВ

За Илинден - концерт на
самодейци в с. Зафирово

Сърце на самодейци –
аматьори,
препълнено със зов за
красота
гориш ти с фестивали и
събори
на чиста всеотдайност
във жарта.
На 20 юли т.г. НЧ „Христо Ботев - 1901 г.”, с.
Зафирово организира празничен концерт по случай
Илинден. В програмата
взеха участие самодейните
състави към читалището Формация „Младостта е в
сърцата ни” с ръководител
Николай Николов и Танцова
формация „Пъстра китка” с
хореограф Снежана Николова и корепетитор Николай
Николов. Гости на концерта
бяха самодейците от НЧ
„Янко Забунов - 1957 г.”,
с. Черногор - Група за ав-

тентичен фолклор „Китка”
с ръководител Севдалин
Стоянов и индивидуалната изпълнителка Мерлин
Динчер.
Вечерта започна с награждаване на всички деца
от Школата по изобразително изкуство и керамика
с ръководител Лорета Станева. За техните постижения те получиха медал
и грамоти от конкурсите,
където спечелиха призови
места.
Ръководството на НЧ
„Христо Ботев - 1901 г.”,
с. Зафирово изказва искрени
благодарности към всички
самодейци и техните ръководители, които изнесоха
този празничен концерт.
Величка ПЕЙЧЕВА
Марияна ЛАЗАРОВА
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Сдружение "МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"
ще кандидатства със Стратегия за водено от общностите местно развитие"
С

дружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” поднови
подготовката си за кандидатстване със Стратегия
за водено от общностите местно развитие във
връзка с обявената от
Управляващият орган на
Програмата за развитие на
селските райони 2014–2020
г. процедура за прием на
Стратегии за Водено от
общностите местно развитие по подмярка 19.2
„Прилагане на операции в
рамките на стратегии за
Водено от общностите
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.
Приемът е втори, като в
рамките на първата покана
през 2016г. „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа“ не бе одобрен.
Посредством стратегиите ще се финансират
инвестиции в общинска

новете на сдружението,
проучване и анализ на територията към периода на
кандидатстване.
За реализирането на дейностите екипът на „МИГ
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ ще

инфраструктура, развитие
на микро, малки и средни
предприятия, модернизиране
на земеделските стопанства, туризъм, опазване на
културното наследство на
териториите, намаляване
на безработицата, обучения, внедряване на иновации
и др., като само от Програ-

мата за развитие на селските райони 2014-2020г.
МИГ може да получи до 3
милиона лева за изпълнение
на проекти по стратегията
за местно развитие.
Дейностите, които „МИГ
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ предвижда в последната фаза

разчита на активното
гражданско участие, като
жителите на общините
ще имат възможността да
участват пряко във всички
етапи от подготовката и
разработването на Стратегията.

на подготовка за кандидатстване, включват информиране на населението
и всички заинтересовани
страни за възможностите за местно развитие,
провеждане на обучения,
семинари, конференции и
обществени обсъждания с
местната общност и чле-

До всички заинтересовани страни
Сдружение „Местна инициативна рибарска група Главиница - Тутракан - Сливо поле" получи финансиране за
изпълнение на проект „Подготовка на Местна стратегия за развитие на територията на МИРГ „Главиница
- Тутракан - Сливо поле“ с административен договор
№ МДР-ИП-01-5/26.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПМДР 2014 - 2020 г. по
процедура BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ
за стратегии за ВОМР".
Проектът на сдружението е насочен към подготовката на МИРГ "Главиница - Тутракан - Сливо поле" за
подготовка на Стратегия за „Водено от общностите
местно развитие” /ВОМР/ за периода 2017-2023 г.
Включено е изпълнение на следните дейности и етапи, които се финансират от Програма за морско дело
и рибарство /ПМДР/ 2014-2020 г. с посочения по-горе

административен договор:
- Подготовка на необходимите промени в учредителния акт и състав на МИРГ "Главиница - Тутракан - Сливо
поле", съгласно изискванията на ПМДР 2014-2020 г. и
Регламент 508/2014;
- Запознаване на местната общност с подхода ВОМР
и процеса на разработване на стратегията за ВОМР;
- Обучение на местни заинтересовани страни за
подхода ВОМР и подготовка на стратегия;
- Проучвания на потенциала за развитие и анализ на
територията на МИРГ за подготовка на стратегия
за ВОМР;
- Подготовка на стратегия за ВОМР с активното
участие на местната общност;
- Координация и управление на подготвителните
дейности.

Динамика на доходите в периода 2001-2016
В

ɩɟɪɢɨɞɚ 
ɝ ɫɪɟɞɧɨɝɨɞɢɲɧɢɹɬ
ɞɨɯɨɞ ɧɚ ɥɢɰɟ ɨɬ ɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɨɬɨ ɜ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɫɟ
ɭɜɟɥɢɱɚɜɚ ɫɪɟɞɧɨ ɫ  ɥɜ
ɝɨɞɢɲɧɨɢɥɢɫɥɜɦɟɫɟɱɧɨɞɨɫɬɢɝɚɣɤɢɥɜɋɥɟɞ
ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɤɨɥɟɛɚɧɢɟ ɜ ɝɨɞɢɧɢɬɟ ɧɚ ɤɪɢɡɚɬɚ ɞɟɥɴɬ ɧɚ
ɞɨɯɨɞɢɬɟɨɬɪɚɛɨɬɧɚɡɚɩɥɚɬɚ
ɧɚɪɚɫɬɜɚɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɧɨɌɨɜɚ
ɨɡɧɚɱɚɜɚɱɟɡɧɚɱɢɬɟɥɧɚɱɚɫɬ
ɨɬ ɞɨɯɨɞɢɬɟ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ
ɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚɜɧɹɤɨɢɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɟɮɨɪɦɢɪɚɬɧɚɩɴɪɜɨɦɹɫɬɨ
ɨɬ ɪɚɛɨɬɧɚ ɡɚɩɥɚɬɚ ɢ ɟɞɜɚ
ɫɥɟɞ ɬɨɜɚ ɨɬ ɞɪɭɝɢ ɩɪɢɯɨɞɨɢɡɬɨɱɧɢɰɢ ɤɚɬɨ ɩɟɧɫɢɢ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɧɢɩɨɦɨɳɢ
ɉɪɟɡɝɧɚɣɜɢɫɨɤɢɫɚ
ɞɨɯɨɞɢɬɟɜɫɬɨɥɢɰɚɬɚ±
ɥɜɱɨɜɟɤɝɨɞɢɲɧɨɚɧɚɣɧɢɫɤɢ±ɜɴɜȼɢɞɢɧɄɴɪɞɠɚɥɢ
ɋɥɢɜɟɧ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɢ Ɍɴɪɝɨɜɢɳɟ ɩɨɞ  ɯɢɥ ɥɜɱɨɜɟɤ
ɝɨɞɢɲɧɨ 
Ɋɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢɬɟ ɩɪɟɡ  ɝ ɩɨɤɚɡɜɚ
ɹɫɧɨ ɩɨɤɚɱɜɚɳɚɬɚ ɫɟ ɪɨɥɹ
ɧɚɫɬɨɥɢɰɚɬɚɤɚɬɨɨɛɥɚɫɬɬɚ
ɤɴɞɟɬɨɫɟɝɟɧɟɪɢɪɚɬɧɚɣɝɨɥɹɦɚɱɚɫɬɨɬɞɨɯɨɞɢɬɟɜɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɢɤɨɧɨɦɢɤɚ ȿɮɟɤɬ

ɨɬ ɬɚɡɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɧɚ
ɞɨɯɨɞɢɫɟɜɢɠɞɚɢɜɨɛɥɚɫɬ
ɉɟɪɧɢɤ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɩɨɪɚɞɢ
ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɚɬɚɟɠɟɞɧɟɜɧɚɬɪɭɞɨɜɚɦɢɝɪɚɰɢɹɧɚɪɚɛɨɬɟɳɢ
ɨɬɉɟɪɧɢɤɤɴɦɋɨɮɢɹ
Ⱦɪɭɝɢɨɛɥɚɫɬɢɤɚɬɨȼɚɪɧɚ
ɊɭɫɟɉɥɟɜɟɧɋɬɚɪɚɁɚɝɨɪɚɢ
ɉɥɨɜɞɢɜɭɫɩɹɜɚɬɜɢɡɜɟɫɬɧɚ
ɫɬɟɩɟɧ ɞɚ ɫɴɯɪɚɧɹɬ ɫɜɨɹɬɚ
ɮɨɪɦɚɢɦɚɳɚɛɦɚɤɚɪɞɨɯɨɞɢɬɟɜɬɹɯɞɚɨɫɬɚɜɚɬɞɚɥɟɱ
ɨɬɧɢɜɚɬɚɜɋɨɮɢɹ
Ɍɟɠɟɫɬɬɚ ɧɚ ɪɟɞɢɰɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ ɋɟɜɟɪɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ȼɢɞɢɧ Ɇɨɧɬɚɧɚ Ʌɨɜɟɱ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ Ɋɚɡɝɪɚɞ ɢ Ɍɴɪɝɨɜɢɳɟ ɤɚɤɬɨɢɧɚɉɚɡɚɪɞɠɢɤ
Ʉɴɪɞɠɚɥɢɢɋɥɢɜɟɧɜɸɠɧɚɬɚ
ɱɚɫɬ ɧɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɟ ɞɚɥɟɱ
ɩɨɦɚɥɤɚɨɬɝɥɟɞɧɚɬɨɱɤɚɧɚ
ɩɪɢɧɨɫɚɢɦɜɨɛɳɢɬɟɞɨɯɨɞɢ
ɧɚɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚɬɚɜɫɬɪɚɧɚɬɚ
Ɋɚɡɥɢɤɚɬɚɦɟɠɞɭɨɛɥɚɫɬɬɚ
ɫɧɚɣɜɢɫɨɤɢɫɪɟɞɧɨɝɨɞɢɲɧɢ
ɞɨɯɨɞɢ ɢ ɬɚɡɢ ɫ ɧɚɣɧɢɫɤɢ
ɬɚɤɢɜɚ ɫɟ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚ ɨɬ 
ɩɴɬɢɩɪɟɡɝɞɨɩɴɬɢ
ɩɪɟɡ  ɝ ɇɚɣɜɢɫɨɤɚ ɟ
ɛɢɥɚ ɬɹ ɩɪɟɡ  ɝ ɤɨɝɚɬɨ
ɟ  ɩɴɬɢ ɧɚɣɜɟɱɟ ɜ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɫɟɪɢɨɡɧɚɬɚ ɤɪɢɡɚ
ɧɚ ɩɚɡɚɪɚ ɧɚ ɬɪɭɞɚ ɜ ɦɧɨɝɨ

ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɢɬɟ ɧɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ
ɡɚ ɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɧɚ
ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɜ ɫɬɨɥɢɰɚɬɚ
Ȼɴɪɡɨɬɨ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢɬɟ ɜ ɫɬɨɥɢɰɚɬɚ ɡɚɩɨɱɜɚ
ɟɞɜɚɫɥɟɞɝɤɚɬɨɩɪɟɞɢ
ɬɨɜɚ ɜɩɟɪɢɨɞɚɝ 
ɬɟɫɟɞɜɢɠɚɬɨɤɨɥɨɫɪɟɞɧɢɬɟ
ɡɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ Ʉɚɬɨ ɰɹɥɨ ɡɚ
ɩɟɪɢɨɞɚ  ɝ ɧɚɣ
ɜɢɫɨɤɪɚɫɬɟɠɧɚɞɨɯɨɞɢɬɟɫɟ
ɧɚɛɥɸɞɚɜɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɫɬɨɥɢɰɚɬɚ±ɩɴɬɢɫɥɟɞɜɚɧɚɨɬ
ɋɬɚɪɚɁɚɝɨɪɚɩɴɬɢ
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɟɧ ɫɩɚɞ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢɬɟ ɩɴɤ ɫɟ ɜɢɠɞɚ ɜ ɫɦɟɫɟɧɢɬɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɤɬɨ ɢ ɜ
ɋɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɋɴɩɨɫɬɚɜɤɚɬɚ ɦɟɠɞɭ ɞɨɯɨɞɢɬɟ ɧɚ ɱɨɜɟɤ ɨɬ ɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɨɬɨɦɟɫɬɧɨɬɨɧɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɩɨɤɚɡɜɚ ɱɟ
ɩɪɢɧɨɫɴɬ ɧɚ ɬɟɡɢ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɤɴɦɨɛɳɢɹɞɨɯɨɞɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɫɬɚɜɚ ɜɫɟ ɩɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɌɨɜɚɫɟɞɴɥɠɢɤɚɤɬɨɧɚ
ɬɹɯɧɨɬɨɧɚɦɚɥɹɜɚɳɨɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɬɚɤɚ ɢ ɧɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɧɨ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɧɚɞɨɯɨɞɢɬɟɧɚɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚɬɚ ɢ ɬɟɠɤɨɬɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɧɚ
ɩɚɡɚɪɚɧɚɬɪɭɞɚȼɫɟɨɳɟɟ
ɜɢɞɢɦɨɢɡɨɫɬɚɜɚɧɟɬɨɜɞɪɭɝɢ

ɨɛɥɚɫɬɢɤɚɬɨɉɥɨɜɞɢɜɢȻɭɪɝɚɫɌɚɦɨɛɚɱɟɩɨɜɢɲɟɧɚɬɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɢ
ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɬɪɭɞɨɜɢɬɟ ɩɚɡɚɪɢ ɞɚɜɚɬ ɧɚɞɟɠɞɚ
ɡɚɩɨɤɚɱɜɚɧɟɧɚɛɥɚɝɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚɬɚ ɜ
ɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟɝɨɞɢɧɢ
ɉɪɟɞɜɢɞ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɧɨɬɨ
ɩɨɤɚɱɜɚɧɟ ɧɚ ɬɟɠɟɫɬɬɚ ɧɚ
ɞɨɯɨɞɢɬɟ ɨɬ ɪɚɛɨɬɧɚ ɡɚɩɥɚɬɚ ɜ ɨɛɳɢɬɟ ɞɨɯɨɞɢ ɩɪɟɡ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɦɨɠɟɦ
ɞɚɨɱɚɤɜɚɦɟɪɚɡɥɢɤɚɬɚɦɟɠɞɭ ɧɚɣɛɨɝɚɬɢɬɟ ɢ ɧɹɤɨɢ ɨɬ
ɧɚɣɛɟɞɧɢɬɟɨɛɥɚɫɬɢɞɚɩɪɨɞɴɥɠɢ ɞɚ ɫɟ ɡɚɞɴɥɛɨɱɚɜɚ
ɉɪɢɱɢɧɚɬɚɟɱɟɞɨɯɨɞɢɬɟɨɬ
ɩɟɧɫɢɢɧɟɦɨɝɚɬɞɚɩɨɞɞɴɪɠɚɬ ɫɴɳɢɹ ɬɟɦɩ ɧɚ ɪɚɫɬɟɠ
ɤɚɤɴɜɬɨɜɢɠɞɚɦɟɜɬɪɭɞɨɜɢɬɟ
ɞɨɯɨɞɢɌɨɜɚɜɚɠɢɫɨɫɨɛɟɧɚ
ɫɢɥɚ ɡɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɴɫ ɡɚɫɬɚɪɹɜɚɳɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨɞɨɛɪɟɪɚɡɜɢɬɩɚɡɚɪ
ɧɚ ɬɪɭɞɚ ɤɚɬɨ ȼɢɞɢɧ ɢ ɄɸɫɬɟɧɞɢɥɌɨɜɚɫɚɢɨɛɥɚɫɬɢɬɟ
ɜ ɤɨɢɬɨ ɩɟɧɫɢɢɬɟ ɮɨɪɦɢɪɚɬ
ɧɚɣɜɢɫɨɤ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɟɧ ɞɹɥ
ɨɬɨɛɳɢɹɞɨɯɨɞɧɚɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚɬɚ±ɫɴɨɬɜɟɬɧɨɜɴɜ
ȼɢɞɢɧɢɜɄɸɫɬɟɧɞɢɥ
“ТГ”

"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

СМЯХ
възможно?
с голяма скорост прелита товарна
- Възможно е докторе, гасиха кола и шофьорът й крещи:
ме с лопата...
- Сектанти, ще ми паднете вие!
Товарната кола се скрива зад
- Слушайте, вие, или сте глупак, завоя и се чува грохот и силно
или се преструвате.
бълбукане.
- Обиждате ме, аз никога не се
Единият свещеник казва на
преструвам!
другия: - Май си прав, трябваше
То и аз съм ЗА демокрацията,
но нямам нищо против някой да
казва: "Господарке, вечерята е
сервирана".

- Тате, защо мама ти вика "свиРусалка изплува на пристанище- ня"?
то с бебе в ръце и се обръща към
- Защото й ям буламачите.
любопитната тълпа:
- Къде живее водолазът Пешо?
Баща изпраща сина си. Синът
за първи път ще ходи на море.
Жена с необръснати подмишни- Пристигнали от село до ЖП гарата
ци се вози в автобуса и се държи и бащата дава напътствия на сина:
с едната ръка за горната дръжка. - И, сине, много да внимаваш там.
До нея пък седял един пийнал.
- Защо, тате?
Погледнал нагоре към нея и казал:
- Ти не знаеш там на морето
- Ало балерината! Или си свали какви могат да бъдат жените.
крака оттам или си сложи гащи!
- Какви, тате?
- Много коварни. Ако много не
Служител в офис с учуда пита внимаваш, ще вземеш да донесеш
колегата си:
някоя зараза вкъщи. Ще заразиш
- А бе, Мите, нали днес е по- жена си. А тя - мене. А аз без да
гребението на тъща ти, защо си знам ще заразя и майка ти. А ти я
още тука?
знаеш майка ти каква е. Ще измре
- Защото първо работата, после цялото село...
удоволствието!
Влиза човек в кръчмата и пита
В спешното докарали бай Иван с кръчмарката: - Маце, хубава ли ти
тежки изгаряния.След като му ока- е бирата?
зали първа помощ му направили
- Гледай мене и не питай!
рентгенова снимка. Докторът като
- Тогава дай ми една лимонада...
видял снимката учуден попитал
пациента:
Двама свещеници стоят на пътя
- Но вие имате повече счупва- до табела с огромен надпис: "Спрения, отколкото изгаряния, как е те, краят вече е близо". Покрай тях

да напишем по-простичко: "Мостът
е разрушен".
Отегчена съпруга мрънка на
мъжа си:
- Абе, ти няма ли поне веднъж да
правиш секс като хората?
- А такаааа, я да чуем сега имената на тези хора!

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

Мъж с две гипсирани ръце влиза
в бар. Обръща се към бармана:
- Извинете, бихте ли бръкнали в
джоба ми и да извадите пари за
една бира?
- Да разбира се.
- А сега бихте ли доближили халбата до устата ми, да мога да пия?
- Да разбира се.
След още няколко бири.
- Извинете, а къде тук е тоалетната?
- През три пресечки, в бензиностанцията.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Старостта не е порок

Мамо,прочети ми!

ƧǋǄǈǂǊǓǂǏǋǅǈƽǈǂǊǓǂǏǋ
еше чудесен пролетен ден. Дърветата
се усмихваха от напъпилата зеленина. Нарциси поклащаха главички.
Зюмбюли важно се оглеждаха. Незабравки, иглики и
кокичета се залюляваха,
когато подухнеше вятър.
Те сякаш се смееха и пееха, но не всеки можеше да
чуе смеха и песента им.
Не, човек трябваше да има
вълшебно ухо. Но вълшебни
уши бяха много малко на
този свят. И се падаха
на не кой да е, а само на
деца. Разбира се, когато

Б

децата порастваха, вълшебните уши ги напускаха.
Отиваха да търсят други
деца, които бяха готови да
слушат тайните на този
свят. Понякога се връщаха
при старите си притежатели, с надеждата, че те
не са ги забравили. Но се
осмеляваха да пристъпят
при тях само в сънищата
им, защото само там човек
е наистина свободен. Само
там той може да лети и
да има вълшебно ухо.
И в този прекрасен ден,
едно момиченце с вълшебно ухо излезе навън. То се

казваше Лили и беше на
около три години. Това
момиченце имаше не само
вълшебно ухо, но и вълшебни очи. През тях то
виждаше света прекрасен,
такъв какъвто малцина го
виждаха.
Лилето огледа градината. Между зюмбюлите се
беше свил един охлюв. Той
не даваше признаци на
живот. Лилето се наведе
над него. С вълшебното
си ухо долови признаците
на живот. Ясно беше, че
охлювът спи сладък сън.
Дори нежното й докосване
не го извади от него.
Зюмбюлите се намръщиха. Те не понасяха малките
деца. Крачетата им бяха
много безцеремонни. Те
стъпваха навсякъде, без
да ги е грижа каква пакост
ще направят.
С вълшебното си ухо Лилето дочу песен. Огледа се
на всички страни. Отначало не разбра откъде идват
звуците. Но нали имаше и
вълшебни очи. Там в дъното на двора пееха четири
лалета. Дирижираше едно
жълто лале. Лилето се запъти бързо към песента.
Лалетата видяха това и
още по силно запяха. Момиченцето спря до тях и
заклати глава в такт с
песента. Когато песента
свърши, всички дълбоко се

поклониха. После Жълтото
лале каза:
- Откъсни ме!
- Защо? – изуми се Лилето.
- Защото тук красотата
е достатъчна. С мене или
без мене е все едно. Ако
ме занесеш в стаята си,
аз ще я направя прекрасна.
Лилето се поколеба. Не
знаеше дали правилно би
било да откъсне лалето.
Но то го гледаше с такова
нетърпеливо очакване, че
едната ръчичка на детето
се протегна и го откъсна.
Поднесе го към лицето си
и вдъхна от аромата му. И
тъкмо щеше да тръгне към
къщи, когато вниманието
му беше привлечено от
малко бяло козленце.
Лилето се засмя и приближи до животното. Козленцето изблея и насочи
поглед към лалето.
- Искаш ли да го помиришеш? - попита Лилето.
Стори й се, че бялото
козле гори от нетърпение
да помирише цветето и да
му се възхити. Тя внимателно го поднесе към муцунката му. И внезапно…
внезапно бялото козле изхруска жълтата главичка
и доволно изблея.
Лилето изумено се огледа. Но дочу смях. Смееше се
целия двор.

Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

27 юли - Д-р Камен ПАЛАТОВ, гр. Тутракан
28 юли - Красимир ПЕТРОВ, Общински съветник от
ПП АБВ, ОбС-Тутракан, Ротари Клуб Тутракан
28 юли - Калина МИХАЙЛОВА, Кмет на с. Шуменци,
община Тутракан
28 юли - Теодора КУЦАРОВА, ТС "Борис Илиев", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
29 юли - Марчо ДИМИТРОВ, гр. Варна, Бивш главен
редактор на в. "Тутракански глас"
29 юли - Аурел СТОЯНОВ, Ръководител на Школата по
изразително изкуство към ОЦИД-Тутракан
30 юли - Рафие РАФЕТ, Спец. АФО, Кметство Листец,
община Главиница
31 юли - Стефка ИЛИЕВА, РЕП-Тутракан

31 юли - Борислав ДИМОВ, Директор на Дирекция
"Общинска собственост", Община Тутракан
1 август - Николай КАЛЧЕВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
1 август - Адем АДЕМ, Общински съветник от ДПС,
ОбС-Тутракан
2 август - Сезен ПОСИ, Общински съветник от ДПС,
ОбС-Тутракан
2 август - Елена АТАНАСОВА, Художествен ръководител на ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
Тутракан
2 август - Владимир ДИМИТРОВ, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
3 август - Гина ДОЙКОВА, Чистач, ДГС-Тутракан

Урок № 4

Любовта възраст
няма!

, да не вземете да се обидите, мои по-възрастни младеСещаме ли се понякога, ние от така
наречената трета възраст, че има такава
думичка? Не, не просто думичка, а чувство. Не, не
чувство, което е привилегия на младите, а и на
нас. „Божичко, това са глупости!” - ще си кажете.
„Минало ни е времето за такова нещо”. „За резил
ли ще ставаме?” „Ех, едно време….” Да, любовта
е просто един спомен.
Обаче само спомените носят ли онова чувство,
което води до задъхване, зачервяване, блясък в
очите? Не носят. Спомените карат ли сърцето да
тупти и да играе? Не го карат. Спомените раждат
ли мечти? Не раждат.
Обаче ние, от така наречената трета възраст,
предпочитаме да живеем със спомени и да държим
любовта на дистанция. Гоооляма дистанция! И
така попадаме в емоционална изолация. С две думи
пенсионираме любовта.
Пенсионира ли се любовта?
Изпада ли, горкичката, в забрава?
Тя непривична е за старостта,
отминалата нявга слава.
Но от мен да знаете - за любовта няма възраст.
Телата ни остаряват, но духът не. В душата си
сме си все ние - и на 20, и на 50, и на 100 години. А
любовта е състояние на духа. Магия, вълшебство,
чародейство.
Не, възраст няма любовта.
Тя каца и на стогодишно рамо.
Дарява цвете, стих, дъга,
за да получи всеотдайност само.
Вярно е, че през различните периоди, тя се проявява различно. Едва ли може да се прави секс по
три пъти дневно както при 20-годишните. Едва ли
страстта може да разпали хищнически желания.
Нашата любов е по-спокойна. Тя е съпроводена
с топлината, ласката, трепета, романтиката.
Свързана е още с общи занимания, хубава вечеря,
пътешествия. Тя е, когато погледът се спира на
заспалия партньор и се отронват няколко думички:
„Боже, благодаря ти, че го има”. Такава е нашата
любов.
Не попадайте в клопката на безразличието! Не
зачерквайте думата любов! Не търсете партньор
само заради самотата или да ви бъде домашен
помощник! Търсете го заради любовта! Подхранвайте тази любов, давайте й смисъл! Използвайте
мили думички, малки изненади. Ако имате партньор,
стремете се да разгорите искрата на любовта,
ако тя е позагаснала. Ако сте самотен, не стойте
безучастен! Любовта е навсякъде около нас. Просто
протегнете ръка и я хванете.И така ще бъдете
щастливи. А като сте щастливи и близките ви ще
бъдат. Даже и светът ще бъде щастлив.
Е, за секса не остана време. И той е от важните
неща. Но за него ще поговорим в следващия урок. А
дотогава… не пропускайте любовта!

Е
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